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.66ؾىعة ال٨ه٠، آلاًت:  -



 إلاَضاء

 ؾُضي

خ٪ ٖظعا في ان ا٢بل ًضً٪ الُاَغجحن ٢بل ٧ل شخيء و٢بل ما اقٕغ ب٨خابت َظٍساؾخم 

 الؿُىع ...

"ظما٫ الضًً"

"بطا ٦ىذ مشل ال٣كت ال مبضؤ ل٪ جمُل م٘ 

 ختى ولى نغث 
ً
ت

ّ
٪ لً حّٗض٫ ٢ك

ّ
٧ّل وؿمت ٞةه

 .. ٞاملغخلت املإػومت جض٫ّ ٖلى ٞغؾاجها مً 
ً
ظبال

ذ".املّضٖحن  ًً م٘ ٧ّل ٍع
ّ
 املىا٣ٞحن واملهتز

"ظال٫ الضًً الغومي"
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ق٨غ وج٣ضًغ

م بىاٞغ الك٨غ بلى لا  ؾخاط     الض٦خىع بٗض ؤن ؤوٗم هللا ٖليَّ بهظا الجهض املخىاي٘ ، ؤج٣ضَّ

ان ٖبضالخمُض ٞخاح "عح" له ب٨خابت ج٣ضًم الضعاؾت ،  ٖٞغ ًّ  ، لخٟ

ملغاظٗخه لها ، و لجهىصٍ في  ٖماص ٖبضالؿالم عئٝو لض٦خىع الؾخاطي اوالك٨غ مىنى٫ 

 جغنحن ماصة الضعاؾت ،ٞجؼاٍ هللا زحر الجؼاء ٖلى خؿً نيُٗه .

ُل زالو ج٣ضًغي للض٦خىعًٍ "مخي َال٫ الؿغخان"  و "ؾالم آلالىسخي"  و ؤسّجِ

 ،لىهاثدهما الٗلمُت البىاءة مً ٌُٞ زبرتهما .

مها  لى الض٦خىعًٍ بكاع ٖىاص مٗغوٝو ب ل٘ ٖلى املداوالث املب٨غة للضعاؾت و٢ىَّ
َّ
،الظي اَ

اص خمض الهمُضعي ، الظي اَل٘ ٖلى اليسست الازحرة وعاظٗها ،  و  ٍػ

الٖه ٖلى مؿىصة الضعاؾت ومالخٓاجه  والى الض٦خىع ماظض ٖغؾان ال٨ُالوي ، اَل

 الؿضًضة .

 اب .ظهضٍ املبظو٫ في جى٣ُذ ال٨خوالى الض٦خىع ههغ الضًً ؤظضًغ ٖلى 

 وبلى ٧ل عاٚب في الىنى٫ وبلٙى الخ٣ُ٣ت
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 الازخهاعاث و الغمىػ 

 

 

 جغمؼ الخغوٝ وال٩لماث الخالُت بلى ما ٣ًابلها ؤًىما وعصث في  الضعاؾت:

 

 نٟدت  م:

 ظؼء ط:

 ٢ؿم ١:

 ٖضص ٕ:

 جىفي ث:

 هجغي  َـ:

 مُالصي م:

 َبٗت ٍ:

 صون َبٗت ص. ٍ:

ش وكغ ص. ث:  صون جاٍع

 صون م٩ان وكغ ص. م:

 صون هاقغ ص. ن:
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 من أعظم ميارات اإللقاء ًالتأثير

قٌه الثاز األشية الشيخ عثدالقادر الجيلي قدس هللا رًحو 

 ىـ(561)ت: 

 

 "من )صحيحاً( في السِّر

 تنن )فصيحاً( في العالنية"

 

 ًمم من داعية مؤثر يقٌه للناس:

 يا عثد... رتل رتل رتل

 يتأثرًنف

 

 طٌه ليلو يقٌه لٌحده: ألنو

 يا رب... عثدك عثدك عثدك

 

 فسر النجاح

 النجاح في السر!
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 ٧لمت الض٦خىع/ ٖماص ٖبضالؿالم عئٝو

 

أدييييز  كييييعل كتييييمل  اييييسٓحىض حلييييي٘  اييييسًً ًييييي ر  إُ ويييي ل ظ ز       

 
ً
 ًو تي

ً
ٔيثه حليال   اؼ م وكلُٕم وضتلة   وبط

جؼيييييييللد رُيييييييس  اؼيييييييطوض رريييييييىض   ايييييييطو   ً يييييييطكد رِط  ثيييييييه ُيييييييط    ثييييييي ن    

ل وضأًيييييييييد أن  إحييييييييييع ًلسييييييييي  شضو  مييييييييي  رسكيييييييييه ًيييييييييط كٕمل ًٕيييييييييط  ل وث ميييييييي 

ل وبديييييط تة  يييييسًس ل ًِييييس 
ً
ًيحييييي و  رييييي    طوييييي ل ًِيييييس وصييييُيهةل وأػيييييلىبي

ل و ؿييييً أويييي  تييييسرحٕم   ييييص  مييييً ُ يييي ل أن ًٕييييط  اؼييييُس 
ً
ٓىييييد أدمييييً ز بلييييي

ك ييس اِيزض  إُ ويي  زييي ًيي٘ع ًُييه مخؼييم إسحيين مييً  تيػييةل ومييً  ا ييُر 

ل  اللييييّ إسحييييين 
ً
ً مليييييي ِيييييحم  يييييز  ميييييٍط ميييييً  اويييييىال وأض ٓيييييم  اُييييىم ُيييييس ًو

س مً  الؼي   اىيًم إن  ي     جليلى. ً يْض   ًُٕمل وإلى مٍع

 

 الض٦خىع ٖماص ٖبضالؿالم عئٝو
 ؤعبُل
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ان ٖبضالخمُض ٞخاح ب٣لم الاؾخاط الض٦خىع م٣ضمت   ٖٞغ

 بؿم هللا الغخمً الغخُم

 

الخضًض ًٖ مٟهىم الخهّىٝ إلاؾالمّي ٣ًخطخي مىا الخضًض ًٖ ظظٍع اللٛىّي، وجإنُله 

ت، وجدب٘ مؿاعاجه، وصعاؾت مًمىن إلاهخاط املٗغفّي لهظا الاججاٍ في  ُّ س مً الىاخُت الخاٍع

ت، ٦ما ٣ً ُّ ت إلاؾالم ت، وجدب٘ خ٣ل املٗٞغ ُّ ت وال٣ٗل ُّ خطخي الخى٣ُب ًٖ مًامُىه الغوخ

ت ما ًُغخه املخهىٞت  ُّ ت، ومضي ٖلم ُّ مضي ؤنالت اهخماثه بلى خ٣ل الٗلىم واملٗاٝع الكٖغ

مً عئي ًٖ هللا ٖؼ وظل، زم ًٖ ال٨ىن والخُاة وإلاوؿان، وجدلُل املىهج الهىفّي في 

 ُّ ت الهىٞ ت والخل٣ي، م٘ مغاٖاة ؤصواث املٗٞغ ت ومى٢٘ ال٣ٗل والبضاَت مجها، و٢بل املٗٞغ

ت، وصوع ال٣ٗل في الخٗامل م٘ املُُٗاث  طل٪ حٗاملها م٘ الىحي ٦مهضع مغ٦ؼّي للمٗٞغ

ت، والخجغبت، والخظو١  ُّ ُت، ؤو الظاج
ّ
ت اللضه ت املٗٞغ والخ٣اث٤، واؾخ٨ىاٍ خ٣ُ٣ت ال٣ى٫ بإولىٍّ

ت َظا املىهج الهىفّي  ُّ  -بن صر حؿمُخه مىهًجا–في الىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت، ومضي ٢ابل

ان  ٖلى ال٣ٗل والبَر
ً
 ومًٟال

ً
  .للخٗمُم، ل٨ُىن ٖاًما للىاؽ ٧لهم، وؾبُال مىنال

ت، وجُهحر للىٟـ  ًّ باص ت ٖو ُّ ومً َظا الىظه، ٞالخهّىٝ مً خُض َى ْاَغة ؾلى٦

ت في املجخم٘ إلاوؿاوّي  ُّ ٨غ في الىظىص، ؤنُل في إلاؾالم. ٞالتربُت الغوخ ت وجإمل ٞو ُّ  إلاوؿاه

اث الخُاة، ٧اهذ مً  ت إلاوؿان في ْلها ل٩ي جدٟٔ جىاػجها ؤمام مٍٛغ ُّ ونُاٚت شسه

 ٖلى الضٖىة بلى  .(املهماث الىاضخت للىحي )ال٣غآن والؿىت
ً
م ٢اثم ؤؾاؾا ٞال٣غآن ال٨ٍغ

باصجه، وجُهحر الىٟـ لاّماعة بالؿىء، وبُان ؾبل الاؾخ٣امت والؿلى٥ املىػون  هللا حٗالى ٖو

 .في الخُاة

 إلاًمان ال٣ٗلّي املجغص بسال٤ ال٨ىن زم بال٣ُم والًٟاثل التي جيبٗض مً َظا 
ّ
وبن

 ًجٗل مً إلاوؿان ٣ًٔ الخـ، ع٤ُ٢ الىظضان، مؿخ٣ُم الؿلى٥، 
ْ
إلاًمان ال ًم٨ً ؤن

 بلى عيىان هللا بكى١ واهخٓاع
ً
  .عباوي املكاٖغ، مخُلٗا

 

م وظضها آًاث ٦شحرة جضٖى  إلاوؿان بلى الجاهب الغوحّي مً  وهدً بطا ٢غؤها ال٣غآن ال٨ٍغ

اع الٗام في ال٨ُان إلاوؿاوّي املخ٩امل   .خُاجه، يمً إلَا

[، و٢ىله ٖؼ وظل: )جخجافى ٣ٞ99ى٫ هللا حٗالى: )واٖبض عب٪ ختى ًإجُ٪ ال٣ُحن( ]الدجغ: 

ا( ]السجضة:  ًٗ م ا َو
ً
[، و٢ىله حٗالى: )٢ض ؤٞلر 06ظىىبهم ًٖ املًاظ٘ ًضٖىن عبهم زىٞ

[، وآًاث ٦شحرة قىاَض ٖلى اَخمام إلاؾالم 01-٢9ض زاب مً صؾاَا( ]الكمـ: مً ػ٧اَا و 

٤ الٗباصة الكاملت في الخُاة ٧لها   .بتربُت الغوح وحٗىٍض الىٟـ ٖلى الُاٖت ًٖ ٍَغ

 في الىٟىؽ، وؤ٣ًٓذ لاعواح، ووظه 
ً
 ٧لُا

ً
ٟت حُٛحرا ت الكٍغ ول٣ض ؤخضزذ التربُت الىبىٍّ

خابخه وؤمخه مً بٗضٍ بلى جإمل ٦خاب هللا، ٞإقغ٢ذ ٢لىب الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ص
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صخابخه، وا٢خضوا به نلى هللا ٖلُه وؾلم في ٖضم بُٖاء خُاة الكهىاث ؤ٦ثر مً حجمها، 

ل لها، وجمّحز مً بُجهم ظم٘ مً زالو ؤصخابه، ٧اهىا 
ّ
ضم الخظل ا  -٦ما ُوِنٟىا-ٖو

ً
باه َع

 بالجهاع، اؾخٛغ٢ىا في الٗباصة
ً
والهالة و٢غاءة ال٣غآن وال٨ٟاح الُىمي ٖلى  باللُل ٞغؾاها

  .ههج الىبّىة والا٢خضاء ال٩امل بغؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم

زم وعر َاالء الّصخابت في مؿل٨هم في الٗباصة ٦باع الخابٗحن وجابٗحهم، واؾخمغ َظا 

ض في املجخم٘ إلاؾالمّي، هدُجت جُىع ؤوياٖه   .الاججاٍ الظي ؾّمي بالَؼ

هغث املٟاؾض، واهدكغث بط ٧لما  اث املاصًت بالىاؽ، و٦ثرث آلازام، ْو اؾدبضث املٍٛغ

ض  .املٓالم، ٖلذ الضٖىة بلى مداعبت الىٟـ لاّماعة بالؿىء اّ وؤَل الَؼ ّٖ و٧ان الى

ت مٗالجتها، و٧اهىا ًىُل٣ىن  ُّ ت في الخُاة و٦ُٟ ُّ وإلاعقاص ًىبهىن الىاؽ بلى الشٛغاث الغوخ

ت ُّ   .مً مىُل٣اث ٢غآه

٣ي الاججاٍ الغوحي ٖلى نٟاثه إلاؾالمّي، ختى بٗض جُىعٍ بلى ٨ٞغ، واجساطٍ مهُلر وب

"الخهّىٝ" بىيىح ابخضاء مً ال٣غن الشالض الهجغّي، خُض اه٣لب الخهّىٝ بلى ٖلم ٢اثم 

َظا الٗلم مً "  :٣ًى٫ ابً زلضون  بظاجه، ؾّمي بٗلىم السىاَغ ؤو لاخىا٫ ؤو امل٩اقٟاث

ٗت الخاصزت ٣ت َاالء ال٣ىم لم جؼ٫ ٖىض ؾل٠ لامت  ٖلىم الكَغ ت. وؤنله ؤن ٍَغ
ّ
في املل

٣ت الخ٤ّ والهضاًت، وؤنلها ال٨ٗىٝ ٖلى  ا مً الّصخابت والخابٗحن ومً بٗضَم ٍَغ و٦باَع

ض ُٞما ٣ًبل  الٗباصة والاه٣ُإ بلى هللا حٗالى وإلاٖغاى ًٖ ػزٝغ الضهُا وػٍىتها، والَؼ

ة وما٫ وظاٍ، و
ّ
ا في ٖلُه الجمهىع مً لظ الاهٟغاص في السلىة للٗباصة. و٧ان طل٪ ٖامًّ

الّصخابت والؿل٠. ٞلما ٞكا إلا٢با٫ ٖلى الضهُا في ال٣غن الشاوي وما بٗضٍ وظىذ الىاؽ بلى 

ت واملخهىٞت ُّ   "مسالُت الضهُا، ازخو امل٣بلىن ٖلى الٗباصة باؾم الهىٞ

ت ًخّٗم٣ىن في خ٣اث٤ الضًً وال ٨ًخٟىن بٓ ُّ ىضما بضؤ الهىٞ ا ٞدؿب ْهغ ال٨ٟغ ٖو اََغ

الهىفّي ٦إخض مٓاَغ ال٨ٟغ إلاؾالمّي، َظا الخُّىع الظي ٖضٍ ابً زلضون بؿبب جُّىع 

خغ٦ت املجخم٘ إلاؾالمّي وامخضاصٍ، ووكىء ْىاَغ ظضًضة ٧التٝر والبظر، وإلا٢با٫ ٖلى 

  .الضهُا

٣لّي الىٓغّي بلى ٩ٞان الخُّىع الغوحّي الظي اهخهى بلى ٖلم الخهّىٝ ٦ما جُّىع الاججاٍ الٗ

ت  ُّ ٖلم ال٨الم والٟلؿٟت، وجُّىع الاججاٍ الٗملّي بلى ال٣ٟه وؤنى٫ ال٣ٟه واملضاعؽ ال٣ٟه

  .املٗغوٞت

، ٖىض ؤمشا٫  ٧ان في ال٨ٟغ الهىفّي في ٢اثًما ٖلى ال٨خاب والؿىت، ملتزًما بًىابِ الكٕغ

َـ( 922)ث َـ( وؾحر الؿ٣ُي 942َـ( والخاعر املداؾبي )ث 922مٗغوٝ ال٨غدي )ث 

م998والجىُض البٛضاصي )ث  حَر   .َـ( ٚو
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 ٤ امت هلل حٗالى ًٖ ٍَغ
ّ
ت الخ ًّ ه ٧ان ٣ًىم ٖلى الخإّمل الٗم٤ُ في الخىخُض والٗبىص

ّ
طل٪ ؤه

٤ بالٗلىم 
ّ
ت، والخٗل ُّ جهُٟت ال٣لب، واؾخ٣امت الؿلى٥، ومجاهبت الضواعي الىٟؿاه

  .املؿخيبُت مً ال٨خاب والؿىت

ي 
ّ
ت، خى٫ خ٣ُ٣ت الٗباصة ول٣ض جبلىع ٨ٞغ نىف ُّ بؾالمّي ٖم٤ُ في َظٍ املضعؾت الهىٞ

والخىخُض واجبإ الؿلى٥ الصخُذ بلى الخ٤ّ جباع٥ وحٗالى، وون٠ مغاجب الىٟـ 

وجهُٟتها، وؤمغاى ال٣لىب وقٟاءَا، وخ٣ُ٣ت َظٍ الخُاة ومى٢٘ إلاوؿان ٞحها، والسالم 

ت للضهُا ًّ   .مً الغطاثل، وهبظ الٗبىص

 ؾاخت ال٨ٟ 
ّ
بض ال٣اصع الجُالوي  ث بٓهىع اؾخمغ  ؾالمّي الهىفيّ غ إلا ؤن ال٣كحري ٖو

م. الظًً خاعبىا جُاع إلاقغاُٞت، ووخضة  حَر "امل٣هىص بهظٍ الضعاؾت"، والكُش ػعو١ ٚو

ت عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم
ّ
ْىا بلى ٦خاب هللا حٗالى وؾى َٖ   .الىظىص، وإلاباخُت، وص

م مً ؤن ال٨ٟغ الهىفّي في  ت ٖلى وبالٚغ ًّ  ًهُبٜ بهبٛت ججضًض
ْ
الٗهغ الخضًض خاو٫ ؤن

مت مدمض ب٢با٫ والكُش ٖبض الخلُم مدمىص 
ّ
ت الٗلماء؛ ؤمشا٫ الٗال ُّ ؤًضي ٦شحر مً الهىٞ

 مً ججضًض 
ً
 ما َغخه "ب٢با٫" مشال

ّ
م، بال ؤن حَر ض الضًً قهُضي الهىضي ٚو والكُش ٍٞغ

ىاظه ؤؾئلت بحن ؤَل الٗلم، ٖلى ال٨ٟغ الضًجي في إلاؾالم، وباألؾاؽ الخهّىٝ، ماػا٫ ً

 ( . املؿخىي املُٗاعي، واملؿخىي املٗغفي )الابؿخمىلىجي(، واملؿخىي الىظىصي )لاهُىلىجي

 الخهّىٝ
ّ
ًغا في املجخم٘ إلاؾالمّي، ومغَّ بمغاخل وجُّىعاث َاّمت،  بن

ّ
ا، ُولض مب٨ ا ٨ٞغًٍّ

ًّ
زُ

لذ ُٞه مضاعؽ ٖضة مجها مضعؾت
ّ
ٖبضال٣اصع الجُالوي؛ التي ًم٨ً  الكُش وؤزىاء جُّىعٍ حك٩

ا "مضعؾت جغبُت الّغوح، وجؼ٦ُت الىٟـ، وجُهحر ال٣لب والتي اؾخُاٖذ ان ج٨ؿب  اٖخباَع

 .٢لىب املالًحن في ٧ل ػمان وم٩ان" 

وزخاًما ٞاهلل ؤؾإ٫ ؤن ًجؼي ولضها الباخض املجض / ظما٫ الضًً ال٨ُالوي ـ زحر الجؼاء 

ت وامل٨ىت والابضإ" ىالظي ًض٫ ٖل"ٖلى َظا الجهض الُُب لى ما٣ًضمه مً  املٗٞغ ، ٖو

ش والخًاعة الٗغبُت الاؾالمُت بدىر وصعاؾاث ،حؿخد٤ مىا الدصجُ٘ مخسههت في الخاٍع

 املخىانل والشىاء الجمُل .

 .وهللا املى٤ٞ

 

ان ٖبضالخمُض ٞخاح  الض٦خىع / ٖٞغ

 ٦ىالاملبىع                                                                           
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 ههغ الضًً ؤظضًغ الخلمؿاوي م٣ضمت ب٣لم الض٦خىع 

 بؿم هللا الغخمً الغخُم

 

ً الىانلحن، والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض ؾُض  الخمض هلل عب الٗاملحن خمض الكا٦ٍغ

ً والضًىا  ً ٖو ً مً في َظا املضّون الىاٍْغ ىا ٖو ً وآله وصخبه البرعة املخ٣حن ٖو الظا٦ٍغ

 ووالض٨ًم آمحن زم ؤما بٗض: 

ذ الخضوص، ٚحر  ؤن  ٞةن َلب الخ٤ َى ؤنل الىظىص ومً ؤظله ؾ٣ُذ الكغاج٘ وقٖغ

٪ ؤو ظظبت 
ّ
َغاث٤ الىنل ٖىض ؤعباب الؿلى٥ مدضصة بما ؾحرا وؾلى٧ا ٖلى ًض ٖاٝع مؿل

ضا، ومُلىبا ال َالبا وهللا ًٞل في طل٪ البٌٗ ٖلى  بلهُت ٨ًىن بها امل٩ل٠ مغاصا ال مٍغ

ؿئل ٖما ًٟٗل ٖؼ وظل في مل٨ىجه، وال ًخ٣غب الُه الا ب٣هض طاجه ٌُ ٦ما ٢ا٫  البٌٗ ال 

، و٧ل ما ي مدمض الهىفي الخلمؿاوي ٢ضؽ هللا ؾٍغ : " اٖبض هللا هلل " قُذي وؾىضي ؾُض

ض ًٖ ٖؼمه وال حكٛله ًٖ ٢هضٍ.   ًإحي مً زغ١ ٖىاثض وتهاٞذ بغ٧اث ال جشجي املٍغ

ض ؾالمت ال٣هض وخؿً الًٓ باهلل حٗالى والُلب  وللخٗٝغ ٖلى َظا املىنل ًيبغي للمٍغ

هّحر  الخشِض م٘ الاه٨ؿاع والخظلل ٞةن ٞخذ ٖلُه ول٣ي ناخب الؿغ الظي ٌٛحر باَىه ٍو

ُاع ٞلحزم الباب وال ًبرح الباب ٞةن ٞخذ  ٢لبه مدِ اؾخ٨شاع لاهىاع ومدغ٢ت الا٦ضاع ولٚا

٤ وانل باٖخباع ال٣ه   ض. ٖلُه به ٞظا٥ ٖحن املغاص والا ٞالؿاثغ في الٍُغ

ًت الباػ لاقهب وال ًسخل٠ ازىان في ؤن واؾُت ٣ٖض الىالًت ومهٕغ ؤَل البضاًت والجها

غ مً 
ّ

ؾُضي ٖبض ال٣اصع الجُلي ٢ضؽ هللا ؾٍغ وؤٞاى ٖلُىا مً بغ٧اجه وؤهىعاٍ و٢ض بك

الجىاب لآٖم بم٨غمت الؿب٤ والخهضع وم٨ىىهاث ؤ٢ىاله صالت ٖلى جل٨م امل٣اماث الٗالُت 

لمىاٍ مً لضها  وما ًل٣ى ٞهم إلاقاعاث ٖىه بال مً ؾب٣ذ له الٗىاًت واٚتٝر مً بدغ ٖو

لما، ٞلىاػم املىُى٢اث واؾدىُا١ املٟهىماث بداظت الى مً ؤطن ٖ لما و٦ال آجِىا خ٨ما ٖو

 له في طل٪.

ب ؾُضي ظما٫ الضًً ال٨ُالوي ؾلُل  و٢ض َلب مىا لار الخبِب والكُش املإطون لاٍع

ت ؤن هغاظ٘ َظا ال٨خاب الظي ًًم الضعع الشمُىت  البًٗت الىبىٍت وخُٟض باػ ال٣اصٍع

نِىت التي ظمٗها جظلُال للىٓاع واًًاخا لبٌٗ املؿاثل لل٨باع ًٖ ظضٍ واملىاهج الغ 

وؾىضٍ ؾُضي ٖبض ال٣اصع الجُلي ٞإظبىاٍ امخشاال واثخماعا ٞإعزُىا ٖىضٍ ػمام الغخل 

وجغبٗىا ٖلى بؿاٍ ؤَل الىىع ليؿخ٣ي مً زحراتهم ٞىظضها َظا ال٨خاب ظم٘ لىا ٞغاثض 

ىاثض وبحن ؤنى٫ ؤ٢ىا٫ الهىُٞت مً ال ٨خاب والؿىت وؤ٢ىا٫ الصخابت والهالخحن ٞو

٘ السل٠ ًٖ ال٨شحر مً ؤَل الجهالت والٛىاًت ملً عام بلٙى  ٞغ بك٩ل ٣ًُ٘ صابغ الك٪ ٍو

 الخ٣ُ٣ت . 
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غػ٢ىا نض١ الاؾخمإ والاجبإ ونلى  ٞاهلل ؤؾإ٫ ؤن ًباع٥ في املال٠ والىاْغ والؿام٘ ٍو

لى آله وصخبه وؾلم حؿلُما و   الخمض هلل عب الٗاملحن هللا ٖلى ؾُضها مدمض ٖو

ذ ؾُضي ؤبي مضًً الٛىر بخلمؿان الجؼاثغ املدغوؾت لؿب٘ ب٣حن مً طي ال٣ٗضة  مً يٍغ

0441 ٌ 

ت ص/ ههغ الضًً ؤظضًغ الخلمؿاوي الهىُٞت مضّبجه زضًم السجاصة  البىحكِكُت ال٣اصٍع

 خ٤٣ هللا له التهاوي في صاع لاماوي. 

 

  



 

 

14 

 

 جإمالث

 

٤ الخب، ٞغا٣ٞجي وال جخإزغ، وؤها خهى٪ املىُ٘"   "بن ٣ٞضث ٢لب٪ في ٍَغ

٤  م٣خُٟاث مً َىا، و٢هت مً َىا٥ ، ٨َظا حّٗغٞىا ٖلى الكُش ،وجغار اؾغي ٍٖغ

ا لم ًخى٠٢ لخٓت ،   ال٣اصع الجُليٖبض
ّ
ا لم ًدـ ب٩لماجه وهي جالمـ ال٣لب؟ مً مى

ّ
مً مى

 ٤ ٣ه بلى ٍَغ ا لم ٌّٛحر ٍَغ
ّ
ا ب٩لماجه؟ مً مى ٓت له؟!  الجُليمكضَو مً مجغص ٢غاءة مٖى

ال٨الم خى٫ الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي، لِـ خضًض مش٣ٟحن وال ٞالؾٟت وال قٗغاء. لىضٕ 

ذ ٢لُال بدًىع الجُلي، أله ه لِـ ٦الم مى٤ُ، وال اؾخضال٫ ٣ٖلي، طل٪ ؤن ال٣ٗل ٌؿتًر

ال٨الم خى٫ جهىٝ الجُلي َى ٦الم ًٖ ججغبخه الغوخُت التي هي ٞى١ الؼمان وامل٩ان، وال 

ٞال ًم٨ً لل٩لماث ؤن جه٠ جل٪  -املٗغوٝ بٗلم إلاقاعة  -م٩ان ُٞه بال لل٣لب ومكاَضجه 

ت بإصواتها  والتي ؤظاصَا الجُلي . ٞمشال، ٠ُ٦ الخجاعب مباقغة، بال باؾخسضام اللٛت الغمٍؼ

ّٟؿغما ٢اله الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي: زؿئذ ًا لٗحن ؟! ًُ   لل٣ٗل ؤن 

ال٨الم ًٖ الجُلي؛ ٌٗجي ؤهىا هخ٩لم ًٖ ؤٖماله، التي هي خى٫ هللا، وإلاوؿان، والٗالم، 

 – هللا والٗال٢ت املخباصلت بحن َظٍ الخ٣اث٤ الشالر، وؤؾاؾها خ٣ُ٣ت واخضة: لِـ َىا٥ بال 

الظي لِـ ٦مشله قحئ، ال نىعة جدضٍ وال ٣ٖل ٌؿٗه، والٗالم ٧له لِـ بال مٓهغا  -حٗالى 

  لخجلُاجه.

"٦م هي ال٩لماث التي ًدىحها الٗالم؟ ول٨ً ٧لها جدىي مٗجى واخضا. ٖىضما ج٨ؿغ الجغة 

 املاء َى املاء" .

ذ الخ٤ بالخ٤ نىفي ٖم٤ُ، ًغي و٦إي ، للخ٤" الغخلت مٗه لِـ بها ٚحر هللا، هاٖػ

٤ الىنى٫ بلى الؿماء  ٤ جبهغاث في ال٣لب  -هللا  -الجُلي ؤن ٍَغ ال ٨ًىن بال ًٖ ٍَغ

 والىٟـ إلاوؿاهُحن..

ت ا  "زظ الضع واجغ٥ املداع" ضًه بلحها هي لِؿذ ٣ِٞ الىنى٫ ملٗٞغ لغخلت التي ًإزظ مٍغ

ُت مً ب٢امت الهلىاث والهُام والدج وؤصاء ب٣ُت الٗب اصاث، بل َى ًخى١ الخ٩ال٠ُ الكٖغ

 بلى ؤٖلى مؿخىٍاث الىعي الغوحي. للىنى٫ بهم

٤ عخلخه الغوخُت ملحئ بالهىع التي حؿهل  ٍغ ضًه الىنى٫ للٗالم الغوحي . َو ٖلى مٍغ

٣ه. ٞغؾاثله بٗض ؤن ٌٗبر الٗالم الخ٣لُضي  ، ولِـ َىا٥ ٖاث٤ ًمى٘ الىنى٫ والؿحر بٍُغ

الجُل وبٛضاص وم٨ت جه وجى٣الجه ما بحن ٖاملُت؛ ال ًدضَا ز٣اٞت ؤو لٛت، طل٪ ؤن خُا

م الغوخُت مً زال٫ وب٣ٗىبت  إل ٖلى ز٣اٞاث مخٗضصة، ، ٣ٞغؤ آزاَع ، ؤجاخذ له الَا

٢هههم ومٗخ٣ضاتهم، و٦ظل٪ اؾخسضامه للهىع والخٗابحرمً الخُاة الُىمُت للىاؽ، 

م وؤٖمالهم ووظىصَم، مما ظٗله ؤ٢غ   ب للىاؽ بضءا مً إلاوؿان البؿُِ.بإ٩ٞاَع

ّغاء الجُلي، ؤن ٦خاباجه، وزانت الٟخذ الغباوي، طو لاظىاء الغوخُت
ُ
 ل٨ً ما ًىاظهه ٢
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ىٓم لها، َو ٨خب ٍو ٣ت مىٓمت وممىهجت، ٞهى لم ًجلـ ٍو ظا ؤوظض الطسمت لم ج٨ً بٍُغ

م مً ؤن بٌٗ الباخشحن املؿدكغ٢حن خاولىاسٛغة في ٞهمه بًجاص زُىٍ جغبِ  ، ٖلى الٚغ

  و٧ل ٞؿغ ٖلى َىاٍ و٧ل ًضعي ونل لُلى.املخضازلت واملدكاب٨ت.. بحن ٧لماجه وخ٨مه

ّغاخه. و٧ّل ما حّٗغٝ ٖلُه 
ُ

ال بض ملً ؤعاص ٞهمه ؤن ٣ًغؤٍ بىٟؿه وال ٌٗخمض ٖلى حٗل٣ُاث ق

 .٣ه ؤ٦ثرؤ٦ثر، قٗغ بٗم

 ظما٫ الضًً ٞالر ال٨ُالوي                            

 ٦ىالاملبىع                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ُر ك س  اِيزض   جُلز 
ّ

ة بوس ز  اِسًلة ومله ث مُص  "ُضوي كً  ا 
ّ
ٔين ٌؼحن  ز بلع أُظ ه 

ّ
ع" أه ُسغ   ػط   الٍع

ّل م بؼه مخسخة وهى رحياة ًطزى  حن ملِى  ز ػيُُة كلى ُيضكة  اؼٍط
ّ
سو ل وإش  بؼٕ ٌهم وهيزي ومٍط اهيل ًيػحُى

ُر رِىاه
ّ

 : كلى  ا 

 

 ًي ك س  اِيزض  آهلل ُيزٌض أم هحُن ُيزض؟ -

ي٘ اه : رلى ُيزض - ُر ُو
ّ

 .ًيرخؼم  ا 

 ًىيز   ريهُة : ًي ك س  اِيزض  آهلل ُيزٌض أم هحن ُيزض؟ -

ي٘ اه : رلى ُيزض - ُر ُو
ّ

 .ًيرخؼم  ا 

 ٌض أم هحُن ُيزض؟ًىيز    ز  اسياسة : ًي ك س  اِيزض  آهلل ُيز -

 وهى ًطّزز : رلى ُيزٌض ُيزٌض ُيزضل رّم أمطهم أن ًحللى  إلى  اّطبيغ وأن ًحؼىى   -
ً
ُر ودّط ػيحس 

ّ
كىسهي رٖى  ا 

 .مليملحه

حن؟ -
ّ
 ًؼ اه  اح مُص كً ملجى ُ٘ى  اؼٕ

ُر ك س  اِيزض -
ّ

 : ًِي٘  ا 

ٔين ٌلجي  آهلل ُيزٌض أن ًحىع كلّز أم هحُن ُيزض؟  .ًِلد اه : رلى ُيزض  ز  ولى 

جللجي  ز مٖيهٗ؟ ًِلد : رلى ُيزض  .و ز  اسيهُة : ٍو

جللٗ مٖيو ؟   و ز  اسياسة : ٍو

لد : رلى ُيزٌض ُيزض ٌ ُيزض ٌ   ًلصاٗ رُٕد مً د ُة   ُو

  ...وسجست وزكىت   أن ال ً مىجي مٕط  وأن ًسًم كلّز كيًُحه وػتن 

 

 ح ي  ال س رلٖيهحٗ وال بلللٗ وال بلللٗ ًؼ حين مً ٌوحن وال ًحوحن البن  مً هص   اِدة هى أن الجوتن  

 !!ُي٘ جليلىر ً  ً مً مٕط   ك  اِىم   خيػطون   الهم  زم ًظلٗ وػتْن كلُىي وال ث مىىي مْٕط
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 م٘ الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي

 ""عخلت ٖمغ

  

 .عخلت م٘ إلامام  ٖبضال٣اصع الجُلي

(   املىنٟىٝ  بـ "جاط َـ 260 - َـ 471إلامام  الؿُض الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي )

حن" و"مدحي الضًً" و"قُش الك ُىر"و "٢ُب بٛضاص"وؾلُان لاولُاء وؤقهغ َا" الٗاٞع

الباػ لاقهب " َىؤبى نالر الؿُض مدحي الضًً ٖبضال٣اصع الجُلي بً الؿُض مىسخى الشالض 

بً الؿُض ٖبضهللا  الجُلي بً الؿُض ًدحى الؼاَض بً الؿُض مدمض املضوي بً الؿُض صاوص 

بً  مىسخى الجىن بً الؿُض  ٖبضهللا ؤبي امل٩اعمبً الؿُض  مىسخى الشاويلامحر بً الؿُض 

بً ؤمحر  الخؿً الؿبِبً الؿُض إلامام   الخؿً املشجىبً الؿُض  ٖبضهللا املدٌالؿُض 

غاءػوط الؿُضة البخى٫  ٖلي بً ؤبي َالباملامىحن  نلى  مدمض بيذ عؾى٫ هللا ٞاَمت الَؼ

ى لاقهغ    ،  00هللا ٖلُه واله وؾلم، ولض  الكُش  ٖبضال٣اصع الجُالوي ،في  عبُ٘ الشاوي َو

ت ٢غب املضاثً ظىىب م0177املىا٤ٞ  َـ 471ؾىت  ت  "ظُل " الٗغا١ وهي ٢ٍغ ،  في ٢ٍغ

بٛضاص ، الفي ظُالن الُبرؾخان ٦ما ًغصص اٖخماصا ٖلى عواًت واخضة عصصتها بٌٗ ال٨خب بال 

 .(0)جض٤ُ٢ او هٓغ 

ل٣اصع الجُالوي عظا٫ مً ؤمشا٫  ، الخاٞٔ ٖبض الٛجي عوي الخضًض ًٖ الكُش ٖبضا

ـ الب٣ٗىبي، وؤخمض  امل٣ضسخي، و الكُش املى٤ٞ بً ٢ضامت امل٣ضسخي، والكُش ٖلي بً بصَع

م مً ؤثمت الخضًض و    حَر بض الل٠ُُ بً مدمض بً ال٣بُِ، ٚو بً مُُ٘ الباظؿغاجي، ٖو

اء ًدحى بً ٖلى  ؼي ٢غؤ الكُش الجُالوي لاصب ٖلى ؤبي ػ٦ٍغ  .(9)الخبًر

َـ(  292)ث  (2)وفي الخهىٝ صخب الكُش الجُالوي الكُش خماص بً مؿلم الضباؽ

٣ت و جإصب به،  وؤزظ السغ٢ت مً ًض ؤبي ؾٗض املباع٥ بً ٖلي بً  (4)وؤزظ ٖىه ٖلم الٍُغ

َـ(، و٧ان ؤبى ؾٗض خىبلي املظَب و٢ض صعؽ و ؤٞتى و٢بلذ  202)ث (2)الخؿحن املسغمي

                                                 

ّ مىهج (1)   هـط :  إُ و  ل حوط ًُة  ا يظ ك هم ل ُط    ريهُة  ز ػحن   ا ُر ك س اِيزض  إُ و  وثحُِّ مح  والزثه  ًو

ر زديزض  ز ٕط  ٔلهي ثلِ ه ري جُلز وأمي   جُ و  و إُ و  ًهي  1111 ا حث  اللمي ل  زىـلة  زوطبُة الللىم ل  اطبيغ 

ٍ مح دط .     ثحٍط

 .   112ىى زل رمذؼىػة  رهجة  ػط ضل ا  ا ؼ(1) 

ر كػ مل ج 112ل ا 9.  رً   جىظيل  زىحـمل ج  هـط ثطحلحه  (3)   ل ا.   32.  اصهبيل ثيٍض

 .   7 احس  زل ُ بس   جى هطل ا  .112 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (2) 

جل رثحُِّ محلس  1هي  .  ػ ِيت   خىيرلةل  211رت أهـط ثطحلحه  ز:  رً أب  ٌللىل أرى   خؼحن محلس رً أب  ٌللىل (2) 

ةل رحنوتل رز. ت. . ج  ر 112ل ا 9.  رً   جىظيل  زىحـمل ج 128ل ا 1تيمس  اٌِ  ل ز ض  زلًط .  اصهبيل ثيٍض

 329ل ا 32كػ مل ج 
ً
ل رمؤاٍ مً  اِطن  اسيمً  اهجطي  ل ٓحيع   خى زذل وهى  إحيع  زؼمى وهلي . مجه٘ى

ل رتِِه و ط ؽ هده وكلّ كلُه  اسٓحىض ب يض 1  جيملة و  احجيضع  اىيًلة و زيؼىع الرً  اٌىػ ل غ ري خى زذ 

.  رً ٓسحنل  ا س ًة و 167. ا 1997كى ز ملطويل  اسٓحىض كليز ك س  اؼ م ضدوي ل ز ض  اوطع  ػ م ل رحنوتل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1077
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، زم اقتهغث بالكُش (7)،خُض بجى مضعؾت َىا٥ (6)باب لاػطقهاصجه وولي ٢ًاء 

٨ظا ٧ان املسغمي قُش الكُش ٖبضال٣اصع في ال٣ٟه وفي لبـ (8)ٖبضال٣اصع جلمُظٍ "  . َو

 السغ٢ت.

ؤما ؾلؿلت مكاًش زغ٢ت الخهىٝ التي لبؿها الجُالوي مً املسغمي ُٞظ٦غ ؤن املسغمي 

ى لبؿها مً ؤبي الخؿً ٖلي بً مدمض ال٣غشخي ا ى مً ؤبي الٟغط الُغؾىسخي، َو له٩اعي َو

ى مً ؤبي  ى مً ؤبي ب٨غ الكبلي، َو ى مً والضٍ، َو ؼ، َو مً ٖبض الىؤخض بً ٖبض الٍٗؼ

ى مً صاوص  ى مً مٗغوٝ ال٨غدي،  َو ى مً زاله الؿغي الؿ٣ُي، َو ال٣اؾم الجىُض، َو

ى مً ٖلي بً ؤبي َ ى مً الخؿً البهغي َو ى مً خبِب العجمي َو ، (9)البالُاجي، َو

٤ السغ٢ت الصخبت"   ؤن "املٗخبر في ٍَغ
ّ
ا بلى ؤن الجُالوي ؤزظ (01)بال ًً ىا٥ ماٌكحر ؤً . َو

َـ( ملا  222)ث  (00)الخهىٝ ًٖ الكُش ؤبي ٣ٌٗىب ًىؾ٠ بً ؤًىب الهمظاوي الؼاَض 

. و٢ض ٧ان الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي ٨ًخب بؾىاص زغ٢خه ملً ًلبؿها (09)٢ضم بٛضاص 

 .(02)مىه

ش صخبت الجُالوي للكُش خماص الضباؽ بلى ؾىت َظا،   ٗىص جاٍع ومابٗضَا.  (04)َـ 499َو

بضو ؤن ؾىىاث السلىة التي ٢ًاَا الجُالوي في ؾلى٦ه الهىفي ٧اهذ زال٫ ٞترة صخبخه  ٍو

للكُش خماص الضباؽ. و٢ض ٧اهذ زلىة بٗض ج٣ٟه آهظا٥، وفي طل٪ ٢ا٫ الجُالوي بٗض ؤن 

٤ الهىفي وناع مً ال ىانلحن: "املامً مً ًخٗلم ما ًجب ٖلُه، زم ٌٗتز٫ ًٖ ؾل٪ الٍُغ

ا" ال٣ىم ج٣ٟهىا زم اٖتزلىا ًٖ السل٤ (02)السل٤ و ًسلى بٗباصة عبه ٖؼ وظل"  ًً ، و٢ا٫ ؤً

                                                                                                                                            

و  زذطم  ػم ضح  وهز محلة ر وس ز  166ا  ل1.  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 119ل ا 11 ان يًةل ج 

 .    71ل ا 2رحن  اطصيًة وج ط  زللىل معجم  ا لس نل ج  

 .   129ل ا 1 رً أب  ٌللىل ػ ِيت   خىيرلةل ج (6) 

ٗل محلة ٓ حن  ش ت أػى َ ٓسحن  ومحي٘ ٓ يض  ز  طقز بوس ز ًي ي 116ل ا 9 رً   جىظيل  زىحـمل ج (7)  . و ظج رياححٍط

س  محي٘ ٔ  و تس  من ي ج  ه  ن ثٖىن مسًىةل و ًيؼم إاي ي ٓسحن مً أه   اللم رريع  ا ُر تياُي .    ًيُىتل معجم ك

 .   168ل ا 1 ا لس نل ج 

ر كػ مل ج (8)   .   329ل ا 32 اصهبيل ثيٍض

ة التن ذل  اِيهط ل  261  جُ و ل ك س اِيزضل ر ت (9)   .1112 . ًحى   اوُمل  زٕح ة  ظهٍط

.  احيز زل 681-681ل ا 1.   جيم ل هٌحيت  وؽل ج 166ل ا 1لَ 8. ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج 132ا  

 .    8-7ُ بس   جى هطل ا 

 .   8 احيز زل ُ بس   جى هطل ا (11) 

 .   13أهـط ثطحلحه  ز ُ بس   جى هط ا(11) 

 ل هِلهي  احيز ز كً إرط هُم  اّسًطي  ا يًعز مؤاٍ ٓحيع " مذحدط  اطوض  اع هط ".   8 احيز زل ُ بس   جى هطل ا (11) 

 .   119 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (13) 

 .   112 زدسض هٌؼهل ا (12) 

ل ز ض   جل ل ر 1هي .  اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو ل غ  261  جُ و ل مخز  اسًً أرى محلس ك س اِيزض رً مىسخىل رت (12) 

 .   123ا  1117 زيهُي ل 
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م م٘ السل٤ إلنالخهم، وبىاَجهم م٘ الخ٤ ٖؼ وظل في زضمخه وصخبخه"  ب٣لىبهم. ْىاََغ

م زم اٖمل زم اهٟغص في زل(06)
ّ
ا: "حٗل ًً ىج٪ ًٖ السل٤، واقخٛل بمدبت الخ٤ ،  و٢ا٫ ؤً

ٖؼ وظل. ٞةطا صر ل٪ إلاهٟغاص واملدبت ٢غب٪ بلُه وؤصها٥ مىه وؤٞىا٥ ُٞه، زم بن قاء 

٥ بلى اؾدُٟاء لا٢ؿام... حؿخىفي لا٢ؿام و٢لب٪ م٘ الخ٤  غصُّ ٓهغ٥ للسل٤، وٍُ كهغ٥ وٍُ ٌُ

 .(07)ٖؼ وظل"

بىا بإن ً ى٣ُٗىا للٗباصة ٣ٞا٫ له:  "بطا و٢ض ؤوصخى الجُالوي ؤخض َلبت الٗلم الظًً ٚع

ش  ٍغ
ُ
 ٞخى٣ُ٘ و ؤهذ ٞ

ّ
ؤعصث الاه٣ُإ ٞال جى٣ُ٘ ختى جخ٣ٟه وججالـ الكُىر و جخإصب، و بال

كذ"   .(08)ما َع

للكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي في خا٫ قهغجه ولم  (09)و٢ض جغظمذ املهاصع املخ٣ضمت

 ىٍلت.جٟهل ُٞما ظغي له في خا٫ ؾلى٦ه وزلىجه التي ٢طخى ٞحها ؾىحن َ

لى ٧ل خا٫ ٞةن ماًجضٍ الهىفي في خا٫ زلىجه ومجاَضجه هي مً لامىع التي ًىضع ؤن  ٖو

 ؤن الكُىىفي ًيؿب للكُش الجُالوي ط٦ٍغ جٟهُل 
ّ
ًخ٩لم ٖجها الهىُٞت بالخٟهُل، بال

 مما ٧ان ًجضٍ في خا٫ زلىجه مً مك٣ت وؤمىع عجُبت وونٟه لها ٌُٗي نىعة 
ً
٦شحرا

ىُٞت في زلىاتهم، ٞمً طل٪ ٢ىله: "٧اهذ لاخىا٫ جُغ٢جي في همىطظُت ملا ًىاظهه اله

بضاًتي في الؿُاخت،  ٞإ٢اومها ٞإمل٨ها ٞإُٚب ٞحها ًٖ وظىصي، وؤٚضوا و ؤها ال ؤصعي، ٞةطا 

 ًٖ امل٩ان الظي ٦ىذ ُٞه" 
ً
، و٢ا٫: "ؤ٢مذ في (91)ُؾّغي ٖجي مً طل٪ وظضث هٟسخي بُٗضا

ً ؾىت م كٍغ  ٖو
ً
ىوي، صخاعي الٗغا١ وزغابه زمؿا  ال ؤٖٝغ السل٤ وال ٌٗٞغ

ً
 ؾاثدا

ً
جغصا

خه ٢بل، وقٍغ ٖلي ؤن  وعا٣ٞجي السًغ ٖلُه الؿالم في ؤو٫ صزىلي بلى بٛضاص وما ٦ىذ ٖٞغ

ال ؤزالٟه و٢ا٫ لي ؤ٢ٗض َىا ٞجلؿذ في امل٩ان الظي ؤ٢ٗضوي ُٞه زالر ؾىحن ًإجُجي في ٧ل 

ها وق ٣ى٫ م٩اه٪ ختى آجُ٪. و٧اهذ الضهُا وػزاٞع هىاتها جإجُجي في نىع قتى ؾىت مغة ٍو

عجُبت ُٞدمُجي هللا حٗالى   مً الىٓغ بلحها، وجإجُجي الكُاَحن في نىع قتى مؼعجت 

٣اجلىهجي ٣ُٞىٍجي هللا حٗالى   ٖلحهم،  وجبرػ بلّي هٟسخي في نىعة ٞخاعة جخًٕغ بلّي ُٞما  ٍو

 في ز
ً
ضٍ وجاعة جداعبجي ُٞىهغوي هللا ٖؼ وظل ٖلحها،.... وؤ٢مذ ػماها غاب املضاثً  )ظُل جٍغ

إجُجي عظل  ٤ املجاَضاث،... وا٢مذ في زغاب ال٨غر ؾىحن........، ٍو الٗغا١(  آزظ هٟسخي بٍُغ

ذ مً صهُا٦م، وما٦ىذ  في ٧ل ؾىت بجبت نىٝ البؿها، وصزلذ في ؤل٠ ًٞ ختى ؤؾتًر

، وماَالجي شخيء  حٍر  في الكى٥ ٚو
ً
ؤٖٝغ بال بالخساعؽ والبله والجىىن، و٦ىذ ؤمصخي خاُٞا

                                                 

 .   179  جُ و ل  اٌحح  اطبيو ل ا (16) 

 .   71 زدسض هٌؼهل ا (17) 

ر كػ مل ج (18)   .   97ل ا 39 اصهبيل ثيٍض

  جىظي  ز  زىحـمل و رً كرحن  ز  اٖيم ل وػ ؽ  رً   جىظي  ز مطآ   اعمين.   مس :   رً  (19) 

 .   183 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (11) 
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ىت الضهُا ٢ِ.. بال  ضٍ ٢ِ، وال اعجبجي شخيء مً ٍػ ،  (90) ؾل٨خه وال ٚلبخجي هٟسخي ُٞما جٍغ

 ٣ًى٫: ًاٖبضال٣اصع ما 
ً
: "٦ىذ في ػمً مجاَضحي بطا ازظججي ؾىت اؾم٘ ٢اثال

ً
و٢ا٫ ؤًًا

 ٞال حٟٛل ٖىا وؤهذ شخيء" 
ً
 .(99)زل٣خ٪ للىىم، ٢ض ؤخببىا٥ ولم ج٪ قِئا

إ ٖىض الهىُٞت َى ٢ُ٘ الٗالث٤ بُٛت الىنى٫ بلى ان الهضٝ مً ٞترة السلىة والاه٣ُ

ظ٦غ الجُالوي ان الٗالث٤ التي ٢ُٗها في زلىجه هي  ماٌؿمُه الجُالوي الىظىص الشاوي، ٍو

 
ً
ؤقغا٥ الضهُا، وؤؾباب السل٤ املخهلت به، زم ٦ك٠ له ًٖ باَىه ٞغؤي ٢لبه مىاَا

جها، زم ٦ك٠ له ًٖ هٟؿه بٗالث٤ ٦شحرة هي بعاصجه و ازخُاعاجه ٣ُٞٗها وجسلو ٢لبه م

ىاَا حي وقُُاجها ماعص، ٞخىظه في طل٪،  ٞبرثذ ؤصواء الىٟـ وماث  ٞغؤي "ؤصواَا با٢ُت َو

الهىي وؤؾلم الكُُان وناع لامغ  ٧له هلل"، ٢ا٫: "ٞب٣ُذ وخضي والىظىص ٧له مً زلٟي، 

الخى٧ل،  وماونلذ بلى مُلىبي بٗض"، زم اظخظب بلى ابىاب للضزى٫ مجها بلى مُلىبه: باب

وباب الك٨غ، وباب الدؿلُم، وباب ال٣غب، وباب املكاَضة، ٞىظض ٖىضَا ػخمت ختى بطا 

خذ لي مىه  اظخظب بلى باب ال٣ٟغ ٞةطا َى زا٫ ٞضزل مىه ٞغؤي ُٞه ٧ل ما جغ٦ه، ٢ا٫: ٞو

ٟهم مً (92)ال٨جز لا٦بر... وُمد٣ذ الب٣اًا ووسسذ الهٟاث وظاء الىظىص الشاوي"  ، ٍو

ى مٛاًغ لخا٫ مٗجى الىظىص ا لشاوي ٖىض الهىُٞت اهه خا٫ الب٣اء باهلل بٗض الٟىاء ُٞه، َو

 الب٣اء بالىٟـ الظي َى خا٫ الىاؽ ٖامت.

ىا٥ الخ٣ى ب  وفي ٞترة ؾُاخت الجُالوي جل٪ ؤ٢ام ؾاٞغ بلى بلضة ب٣ٗىبت ٢غب بٛضاص َو

٠ الب٣ٗىبي(  لاػط  ، و٢ض مّغ ٖلُه قُسه ؤبى ؾٗض املسغمي وصٖاٍ بلى باب(94))الكٍغ

 ٌؿاٞغ  بال بإمغ ٞجاءٍ السًغ وؤمٍغ بالسغوط بلى ؤبي 
ّ
ومطخى، وبلى الجُالوي ٖلى هٟؿه ؤال

 .(92)ؾُٗض ٞسغط ولبـ السغ٢ت مً ؤبي ؾُٗض والػم الاقخٛا٫ ٖلُه

َـ ٖىضما حج وخضٍ ٖلى ماحؿمُه  219و٢ض ٧ان ؤو٫ حج للجُالوي ٢بل ان ٌكتهغ في ؾىت 

ض،  وفي الُغ  ٤ٍ الخ٣ى بالكُش ٖضي بً مؿاٞغ و٧ان ٖلى ٢ضم الهىُٞت ٢ضم الخجٍغ

٤  ٞخهاخبا في الٍُغ
ً
ض ؤًًا  حجت (96)الخجٍغ

ّ
، زم لم ًذج الجُالوي بٗض ؤن اقتهغ ؤمٍغ بال

واخضة  و٧اهذ بصخبخه والضجه التي الخد٣ذ به في بٛضاص الخ٣ا  بٗض ؤقتهاع ؤمٍغ  وجىُٞذ 

 .(97)  ببٛضاص  

                                                 

 .   181 -181 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (11) 

 .   26 زدسض هٌؼهل ا (11) 

 .   183-181 زدسض هٌؼهل ا (13) 

حه ؿيهط  ر لِىبة.    117 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (12)  ٍ  ا لِىب    خؼجي ل ميظ ٘ طٍط   ا ٍط

 .   118-117 زدسض هٌؼهل ا (12) 

 .   119 زدسض هٌؼهل ا (16) 

 وال صخة  اللط ُس  زيؼىبة اهلي  ز بلع  ا لس ن كػ مُة.   118 زدسض هٌؼهل ا (17) 
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٢ت مً ًض ال٣ُٟه الهىفي ؤبي ؾٗض املسغمي، وبطا ٧ان الجُالوي ٢ض ج٣ٟه ولبـ السغ 

ّٗض مً ال٣ٟهاء  –ٞةهه ملا صخب الكُش الهىفي خماص الضباؽ  ٌُ ٧ان  –والظي لم ٨ًً 

الجُالوي الًؼا٫ ًضعؽ ال٣ٟه، ٩ٞان بطا ٚاب ًٖ الضباؽ لُلب الٗلم زم ٖاص بلُه ٣ًى٫ 

و٧ان ؤصخاب الضباؽ له الضباؽ: "ؤٌل ظاء ب٪ بلُىا؟ ؤهذ ٣ُٞه، ُمّغ بلى ال٣ٟهاء "،  

، و٢ض ؾعى الجُالوي (98)٣ًىلىن للجُالوي بطا ظاءَم: "ؤهذ ٣ُٞه، ؤٌل حٗمل مٗىا؟" 

 بلى جس٠ُٟ خضة جل٪ الٗال٢ت ٖبر ٢ُامه بةوكاء الغباٍ الهىفي بلى ظاهب املضعؾت 
ً
الخ٣ا

التي جضعؽ ٖلىم الكٕغ في بٛضاص، و٧ان طل٪ الخالػم بحن املاؾؿخحن اؾتهال٫ ٚحر مؿبى١ 

 ي ٖال٢ت الخهٝى بال٣ٟه في بٛضاص آهظا٥.ف

 ظاء بلى 
ً
 نىُٞا

ً
بضو ؤن صخبت الجُالوي للضباؽ ٢ض ؤًٞذ به بلى ؤن ٣ًهض ٣ٞحها ٍو

بٛضاص ٣ًا٫ له ال٣ُب،  و٧ان اؾمه ًىؾ٠ بً ؤًىب الهمظاوي،  و ٢ض خّل للجُالوي ظمُ٘ 

ش ،٩ٞان ؤو٫ ظلىؽ للكُ(99)ما ؤق٩ل ٖلُه مً ؤخىا٫، وؤمٍغ ؤن ًجلـ للىٖٔ

َـ،  وطل٪ بٗض الٟخىت التي خضزذ بحن الخىابلت  290ٖبضال٣اصع ٖلى ٦غسخي للىٖٔ ؾىت 

. و٢ض ٧ان لٓهىع الجُالوي في طل٪ (21)وال٣ُٟه الهىفي لاقٗغي ؤبي الٟخىح الاؾٟغاًُجي

الى٢ذ ؤَمُت ُٞما ًخهل بالٗال٢ت بحن الاقاٖغة والخىابلت ؤقاع بلحها ابً الجىػي خُض 

هغ ٖبضال٣ ٞدكبض به ؤَل الؿىت واهخهغوا بدؿً  (20)اصع ٞجلـ في الخلبت٢ا٫: "ْو

،  ًٟهم مىه ؤن الجُالوي ؤه٣ظ الخهىٝ مً الاخخ٩ا٧اث التي ٧اهذ (29)اٖخ٣اص الىاؽ به" 

 ٢اثمت بحن الخىابلت ولاقاٖغة.

و٢ض ظلـ الجُالوي في املضعؾت التي ٧اهذ لكُسه ؤبي ؾٗض املسغمي بباب لاػط زم 

ه ض و٧ان له ؾمذ ونمذ" ٞىيذ بلُه،  " ْو  .(22)غ له نِذ بالَؼ

و٢ض ٧ان ًدًغ ٖىضٍ الغظالن والشالزت ٌؿمٗىن ٦المه زم حؿام٘ الىاؽ به واػصخمىا 

ٖلُه، ٞلما يا٢ذ املضعؾت ٖلى الىاؽ خمل ال٨غسخي بلى زاعط البلض،  ٩ٞان ًجلـ ٖىض 

 بلى الغباٍ
ً
خىب ٖىضٍ في املجلـ زل٤ ٦شحر، ٞ(24)ؾىع بٛضاص مؿدىضا ٗمغث املضعؾت ، "ٍو

مل ال٣ٟغاء ٞحها بإهٟؿهم وجمذ (22)ووؾٗذ"  ىُاء في ٖماعتها ؤمىالهم، ٖو ، وبظ٫ لٚا

                                                 

ر كػ مل ج (18)   .   92ل ا 39 اصهبيل ثيٍض

 .    26ا9 هـط ثطحلة  ا ُر ًىػٍ رً  ًىع  اهلص و   ز  زىحـم ج(19) 

 .   27.  ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا 7ل ا 11 رً   جىظيل  زىحـمل ج (31) 

 .   191ل ا 1  خل ة:  محلة و ػلة  ز  طقز بوس ز كىس ريع  ظجل ًيُىتل معجم  ا لس نل ج (31) 

ر كػ مل 112لل ا 1ل َ 8. ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج 7ل ا 11مل ج  رً   جىظيل  زىحـ(31)  .     اصهبيل ثيٍض

 .   11ل ا 36ج 

 119ل ا 11 رً   جىظيل  زىحـمل ج (33) 

 .   192.  ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا 119ل ا 11 رً   جىظيل  زىحـمل ج (32) 

 .   119ل ا 11 رً   جىظيل  زىحـمل ج (32) 
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ـ والٟخىي وظلـ  298الخىؾٗت ؾىت  َـ وناعث املضعؾت جيؿب بلُه،  وجهضع بها للخضَع

 .(26)بها للىٖٔ

خُُلـ ٘ ب(27)و٧ان الكُش ٖبضال٣اصع " ًلبـ لباؽ الٗلماء،  ٍو غ٦ب البٛلت، وجٞغ حن ، ٍو

خ٩لم ٖلى ٦غسخي ٖا٫" (28)ًضًه الٛاقُت ظ٦غ ؤن الكُش ٖبضال٣اصع ٧ان ًٟتي (29)، ٍو . ٍو

 .(41)ٖلى مظَب ؤبي خىُٟت و الكاٞعي و ابً خىبل

 و٢ض ون٠ ابً الؿمٗاوي الكُش ٖبضال٣اصع، و٧ان ٢ض ل٣ُه في بٛضاص، 

" ، (49)، وجابٗه في طل٪ ٧ل مً الظَبي(40)بإهه "بمام الخىابلت، وقُسهم في ٖهٍغ

 .(44)، وابً عظب الخىبلي(42)والهٟضي

 خل٠ بالُال١ ؤن ٌٗبضهللا ٖباصة 
ً
ومً لامشلت ٖلى ٞخاوي الكُش ٖبضال٣اصع ان عظال

سلى له  ًُ ًىٟغص بها صون ظمُ٘ الىاؽ في و٢ذ ؤصائها،  ٞإٞتى الجُالوي بإن ًإحي الغظل م٨ت و 

 .(42)املُاٝ لُُىٝ وخضٍ ؾبٗت ؤقىاٍ بالبِذ لُخدلّل مً ًمُىه

ما ال٨غاماث التي ٧اهذ ججغي ٖلى ًضي الكُش ٖبضال٣اصع ٣ٞض ؤؾهبذ ٦خب املىا٢ب في ؤ

ا  في مجالؿه الٗامت ؤهه " ٧ان (46)ط٦َغ
ً
ا قُىٖا ،  و٢ض ٧اهذ ٦غاماجه ْاَغة،  و٧ان ؤ٦ثَر

ى مما ؾاٖض ٖلى اقتهاٍع و٢بىله لضي الىاؽ بط ٧اهىا (47)ًخ٩لم ٖلى السىاَغ"  ، َو

. (48)لازباع   املخىا٢لت بُجهم ًٖ ال٨غاماث التي ججغي ٞحها ًىجظبىن بلى مجالؿه بٟٗل

ظ٦غ ًٖ الكُش ٖلي بً الهُتي اهه ٢ا٫:  "ما عؤًذ ؤخًضا مً ؤَل ػماوي ؤ٦ثر ٦غاماث مً  ٍو

الكُش مخي الضًً ٖبضال٣اصع عضخي هللا ٖىه. و٧ان ال ٌكاء ؤخض ؤن ًغي مىه ٦غامت في ؤي 

                                                 

 .   112 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (36) 

 ًحؼُلؽ:  أي ًلبؽ  اؼُلؼين... .            (37) 

 ".... "ثحل  (38) 
ً
 و ليال

ً
 ًلِي ي ر  زلٗ   كلى ًسًه ًلُىي

ً
 اوي ُة:  " هيًة ػطج مً أزًم مذطوظ رياصهم ًـن ي  اىيؿط ٔلهي شه ي

ٔيزُيزًً وك  ىع  ز  زى ٓم   خٌلة   و رحن ًسًه كىس  أط
ً
 اهي كلى ًسًه ًلٌت ي ًلُىي

ً
ٔي رس ض ض ًلي حللهي  اط كُيز وهحىهيل ٍو

رل ا   ".  هـط  رً  اٖيظضوو ل مذحدط  احيٍض
ً
 ر  اهيمش  .    111 ليال

 676ل ا 1.  زىيويل  اؼ ِيت  إبنيل ج 118.   ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا 118 اؼهطوضزيل كى ضي  زليضيل ا (39) 

 .   22ل إُ و  لحلي٘ ل حوط ًُة  ا يظ   هم ا12.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 121 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (21) 

ر كػ مل ج (21)   .   88ل ا 39 اصهبي. ثيٍض

 ل 3. و هـط ُىاه  ز  البن "  ُر  الدط... ومسضغ   خىيرلة "ل ج 87ل ا 39 زدسض هٌؼهل ج (21) 

 .36ا 

ُيتل ج  ادٌسيل  ا(23)   .   16ل ا 19ى  ز رياًى

 .   191ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (22) 

 .   192ل ا 1.  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 121 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (22) 

س وضز  ز ٓحم  اتن حم  اتي ثطحلد ال ُر ك س اِيزض   جُلز (26)   هـط:  ا ؼىى زل رهجة  ػط ض.  احيز زل ُ بس   جى هط. ُو

 مً ثلٗ  إط ميت.   
ً
 بلظي

 .   162لل ا 1ل َ 8ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج (27) 

Arburry, sufism, p.85. (28 
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 عآَا. و٧اهذ الساع٢ت )ال
ّ
 ُٞه"و٢ذ قاء بال

ً
 مىه وؤخُاها

ً
ظ٦غ (49)٨غاماث( جٓهغ ؤخُاها . ٍو

 .(21)ؤن الكُش ٖبضال٣اصع ٧ان ؾُض اولُاء بٛضاص 

 الكُش 
ّ
وط٦غ ٖؼ الضًً بً ٖبض الؿالم اهه "ما ه٣لذ بلُىا ٦غاماث ؤخض بالخىاجغ بال

ظ٦غ ًٖ الكُش املى٤ٞ بً ٢ضامت امل٣ضسخي ٢ىله: ولم ؤؾم٘ ًٖ ؤخض (20)ٖبضال٣اصع" ، ٍو

د٩ى  م مً ؤظل الضًً ؤ٦ثر ًُ
ّ
ٓٗ ٌُ د٩ى ٖىه، وال عؤًذ ؤخًضا  ًُ ٖىه مً ال٨غاماث ؤ٦ثر مما 

 .(29)مىه"

و ًظ٦غ الكُىىفي )بخد٤ُ٣ الباخض(ؤن ؾبب جهيُٟه ل٨خاب "بهجت لاؾغاع" الظي 

هاع مٗجى ٢ى٫ الكُش الجُالوي في ؤخض  ظمٗه في مىا٢ب الكُش ٖبضال٣اصع بهما ٧ان إْل

ى ٢ى٫ اقاعي ٞلؿٟي  (22)مجالؿه في بٛضاص "٢ضمي َظٍ ٖلى ع٢بت ٧ل ولّي هلل"  ، َو

، وبِىما ًىعص الكُىىفي (24)ت مكاًش الٗغا١ؤبؿخمىلىجي،و٧ان في مجلؿه خُجها ٖام

 
ً
الغواًاث ال٨شحرة التي ٌؿدكهض بها ٖلى ؤن َظا ال٣ى٫ الهاصع ًٖ الجُالوي بهما ؤمغ به ؤمغا

 مل٣ام ال٣ُب الٛىر
ً
ى م٣ام هضع ؤن ٌٗلً ٖىه عظل ٖلى عئوؽ لاقهاص  – (22)بْهاعا  –َو

املاطهت باإلعجاب التي جٓهغ مً َـ( مً ٢بُل ال٩لماث 629اٖخبٍر الكهاب الؿهغوعصي )ث 

ضم السغوط بلى ًٞاء  م في م٤ًُ ؾ٨غ الخا٫ ٖو بٌٗ ٦باع املكاًش بؿبب اهدهاَع

م"،  وال٣ى٫ بقاعة بلى "جٟغصٍ في و٢خه" ، وم٘ طل٪ ٣ٞض ٞهم (26)الصخى في ابخضاء ؤمَغ

اجها ٖلُه ذ بال٣ُباهُت التي ْهغ بَغ وال٣ُبُت مً  (27)٢ى٫ الجُالوي ٖلى ؤهه جهٍغ

 ماث الهىُٞت .م٣ا

                                                 

 .   26 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (29) 

ل ا 1.  زىيويل  اؼ ِيت  إبنيل ج 81.   احيز زل ُ بس   جى هطل ا 317ل 132ل 133 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (21) 

676   . 

ر كػ مل ج (21)  ُيتل ج 91-91ل ا 39 اصهبيل ثيٍض .     اُيًعزل مطآ    جىينل ج 17ل ا 19. و هـط  ادٌسيل  اى  ز رياًى

 .   331ل ا 6.  رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 191ل ا 1 ِيت   خىيرلةل ج .  رً ضحمل  اصً  كلى ػ168ل ا 3

 ل 1.  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 36ل ا 3 اصهبيل  البن  ز دبن مً هبنل ج (21) 

 .   331ل ا 6.  رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 191ا 

 .   3 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (23) 

ً  ز شاٗ  زجلؽل ا 12-12ػط ضل ا  ا ؼىى زل رهجة   (22)   .   12-13. و  هـط  ػلي    خيطٍط

  ز ثٌؼحن ملجى 39-2 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (22) 
ً
ُة.    و هـط  ًظي ي ي ثٌدُ  زلجى  اِؼم و  اوىذ كىس  ادًى . ًو

س ك س  رً  ػلسل ل وهحنهي. و  هـط:  اُيًعزل أرى محل281ل 319ل 161ل 23ل 21 اِؼم  اوىذ هٌؽ  زدسضل ا 

ُة  صخيع  زِيميت  الياُة  زلِم ٌٓيًة  زلحِس وهٖيًة  768رت  هي . و ط  زحيػً  اوياُة  ز ًظ   ز يًر  ادًى

ة ومؼ لة مدؼٌى  ا  ب    خلبي و والز ل  اِيهط ل 1 زىحِسل غ  .    1991ل رثحُِّ وثصخُح  رط هُم كؼى  كىض ل  ٓط

 .   191ا 

 .192ل ا 1.  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 122-123كى ضي  زليضيل ا  اؼهطوضزيل (26) 

 .   677ل ا 1 زىيويل  اؼ ِيت  إبنيل ج (27) 
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الخٔ في جل٪  و٢ض ل٣ب الكُش الجُالوي بإل٣اب جض٫ ٖلى ٖلى م٩اهخه في الخهىٝ، ٍو

املهاصع التي ط٦غث طل٪ ؤجها مهاصع مخإزغة ٦خبذ في ٞترة عواط الُغ١ الهىُٞت، ومً جل٪ 

اهحن والؿلُاهحن،  حن، ناخب البَر م الجضًً والُٞغ لال٣اب "طو البُاهحن واللؿاهحن، ٦ٍغ

٣حن، طو الؿغاظحن واملجهاظحنبمام ا ٣حن والٍُغ بضو ؤن (29)، الباػ لاقهب (28)لٍٟغ . ٍو

الخشيُت الٓاَغة في َظٍ لال٣اب حكحر بلى الجم٘ بحن ال٣ٟه و الخهىٝ، ؤو ٖلى ما حؿمُه 

ٗت والخ٣ُ٣ت.  الهىُٞت الكَغ

ى٨ غ ٖلى و٧ان للكُش ٖبضال٣اصع صوع في ه٣ض الؿلُت ٣ٞض "٧ان ًهضٕ بالخ٤ ٖلى املىبر وٍُ

 السلُٟت  (61)الٓلمت"، وملا ولي ال٣اضخي ابً املغزم
ً
٢ا٫ الجُالوي ٖلى املىبر مساَبا

 لغب الٗاملحن"
ً
ُذ ٖلى املؿلمحن ؤْلم الٓاملحن،  وما ظىاب٪ ٚضا

ّ
، ٞلما (60)امل٣خٟي: "ول

َـ، وفي هٟـ الؿىت زل٘ املؿدىجض  222ولي املؿدىجض السالٞت ٢بٌ ٖلى ابً املغزم ؾىت 

لى ٖضص مً قُىر الهىُٞت ببٛضاص ٖلى الكُش ٧الكُش ؤبي الىجُب  (69)ٖبضال٣اصع ٖو

ومٗهم ٖبضالغخمً بً الجىػي   وؤطن لهم في الجلىؽ  (64)وابً ق٣غان (62)الؿهغوعصي

 بجام٘ ال٣هغ، وفي طل٪ صاللت ٖلى مُى٫ املؿدىجض وجىظهاجه.

بٖؼاػ  و٢ض ٧ان للكُش ٖبضال٣اصع مى٠٢ مً امللى٥ وطوي الؿلُان ٧ان مً قإهه

٤ الهىفي في ؤٖحن الهىُٞت، ٣ٞض " ٧ان ًغي الجلىؽ ٖلى بؿاٍ امللى٥ ومً ًلحهم  الٍُغ

ى ظالـ  مً ال٣ٗىباث املعجلت، و٧ان ًإجُه السلُٟت ؤو الىػعاء ؤو مً له الخغمت الىاٞغة َو

، ٞةطا جبٗه زغط الكُش مً الضاع لئال ٣ًىم لهم، و٧ان ٩ًلمهم ال٨الم  ضزل صاٍع ٣ُٞىم ٍو

م ٣ًبلىن ًضٍ و ًجلؿىن بحن ًضًه مخىايٗحن السكً  بالٜ لهم في املىٖٓت، َو ٍو

"ً ٗٝغ ًٖ الجُالوي ؤهه ما ؤلّم  (66)،  و٧اهذ تهابه امللى٥ ٞمً صوجهم(62)مخهاٍٚغ َو

                                                 

.  رً  الليزل 9.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 167ل ا 3.   اُيًعزل مطآ    جىينل ج 112 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (28) 

 .   331ل ا 6 صض ت  اصهمل ج 

 .   162-162.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 319 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (29) 

ي  ًححى رً ػلُس رً  زـٌط  زلطوي ريرً  زطدم رت (61)  هي ل أُضخى  اِظي ل وال   زِحٌ  ُظي   222هى  اِيضخي أرى  اًى

س ُ ع ك 221بوس ز ػىة  ٔين " رئؽ   خيٓم ً دص  اط ي و ً ؼ    خَِى " ُو هي  222لُه   خلٌُة  زؼخىجس ػىة هيل و

ل ا 11ل ج 112ل ا 11و ػحدٌُد أمى اه وأكُس من ي كلى  اىيغ مي  زكى  كلُهل  هـط  رً   جىظيل  زىحـمل ج 

رل ا 192 ر كػ مل ج 131-131.  رً  اٖيظضوو ل مذحدط  احيٍض ؼلُه 187ل ا 38ل ج 11ل ا 37.  اصهبيل ثيٍض . َو

 .  162ل ا 1لَ 8 رً  زجطم  اـيام "ل مطآ   اعمينل ج ػ ؽ  رً   جىظي "  اِيضخي 

 .   162ل ا 1ل َ 8ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج (61) 

 .   192ل ا 11 رً   جىظيل  زىحـمل ج (61) 

 .   112ل ا 11 رً   جىظي ج(63) 

 هي   261هى أتلس رً ًححى رً ك س  ا يقز  اعهطي أرى  اٌظيب  ٌلطي ريرً  ِط ن رت (62) 
ً
ٔين إميمي  رياىـيمُةل 

ً
ٔين ملُس  ل و

ر   خيًف أب  ك س  رً  اسرُثيل ا  .  هـط ثطحلحه  ز:  اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُه مً ثيٍض
ً
ُي  صًى

ً
 118-117و كـي

م  م  68ل ا 6 .  اؼ ٖ ل ػ ِيت  ا يًلُة  إبنيل ج 221ر اُط   .613ر اُط

 .   181ل ا 1.  ا لط و ل  اؼ ِيت  إبنيل ج 21-21ُ بس   جى هطل ا  .  احيز زل183 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (62) 
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ظا صلُل اهه لم ٌٗاوي مً  بباب طي ؾلُان وال ظلـ ٖلى بؿاَه وال ؤ٧ل مً َٗامه َو

ئا في الخ٤   . (67)ٞىبُا الؿُاؾت ،بل ٧ان مخدضًا ،ؾُضا ،ظٍغ

 في مضعؾخه 
ً
وللسلُٟت املؿدىجض باهلل ل٣اءاث م٘ الكُش ٖبضال٣اصع خُض ٧ان ٣ًهضٍ لُال

طل٪ ٧ان الكُش ٖبضال٣اصع بطا نلى ، وم٘ (68)و٢ض قهض له ٦غاماث ٞحها مىأٖ للسلُٟت

 ٖىض َلٕى الٟجغ،  و٢ض ظاءٍ السلُٟت باللُل 
ّ
الٗكاء صزل زلىجه و٧ان الًسغط مجها بال

 ب٣هض الاظخمإ به صون ان ًخم٨ً مً طل٪ بلى الٟجغ
ً
 .(69)مغاعا

وجظ٦غ بٌٗ ٦خب املىا٢ب التي ٦خبذ ًٖ الكُش ٖبضال٣اصع ؤن ؤخض السلٟاء الٗباؾُحن 

ؿخُٛض به لحرص ؾلُان العجم الظي ٢هض بٛضاص و٧ان السلُٟت ٢ض عجؼ ًٖ ظاء بلُه ٌ

 .(71)عصٍ،  ٞإٚازه الكُش وعص ظِل العجم ًٖ بٛضاص بضٖاءٍ

وللكُش ٖبضال٣اصع وا٢ٗت م٘ ؤخض ؾالَحن الؿالظ٣ت الظًً ٧اهىا في بٛضاص مٟاصَا ؤن 

ٞإمغ الكُش بٌٗ اجبإ الؿلُان مّغ بالكُش ٖبضال٣اصع ومٗه ؤخما٫ زمغ للؿلُان 

الضواب بالى٢ىٝ ٞى٢ٟذ ولم جخدغ٥، وجدى٫ السمغ في لاواوي بلى زل،  وملا بلٜ السبر بلى 

اعة الكُش واعجضٕ ًٖ ٞٗل ٦شحر مً املدغماث  .(70)الؿلُان خًغ لٍؼ

 ؤن وعوصَا 
ّ
وبٌٛ الىٓغ ًٖ مى٢ٟىا ،يض او م٘ نض٢ُت  جل٪ الخ٩اًاث وال٨غاماث، بال

لتراظم َى ما حهّم الباخض مً خُض ؤجها خ٩اًاث ٧اهذ حك٩ل في ٦خب املىا٢ب وبٌٗ ٦خب ا

 مً ٖىانغ الغؤي الٗام واملشُىلىظُا الكٗبُت آهظا٥، و٧ان لها ؤزغ في حك٨ُل 
ً
ٖىهغا

سُت.  املىا٠٢ وال٣ُم التي ٧اهذ ؾاثضة في املجخم٘ في جل٪ الٟترة الخاٍع

ا ٦باع عظا٫ الضول ظ٦غ ؤن مجالـ الكُش ٖبضال٣اصع ٧ان ًدًَغ ت مشل هاثب الىػعاة ٍو

ٖؼ الضًً مدمض بً الىػٍغ ؤبي املٟٓغ ابً َبحرة، واؾخاط الضاع ٖبضهللا بً َبت هللا، و 

م، و٧ان الكُش ٖبضال٣اصع ًساَبهم بم٨ىىن  حَر خاظب الباب مجض الضًً بً الهاخب ٚو

ٓه لهم، ٦ما ٧ان ه٣ُب الى٣باء ابً لاج٣ى  م في ؾُا١ ٖو خ٩لم ٖلى زىاََغ م ٍو ؾغاثَغ

غ مجالـ الكُش ٖبضال٣اصع و٧ان ًإجُه في ٚحر و٢ذ املجلـ و ًجلـ بحن ًضًه ًدً

 
ً
 .(79)مخىايٗا

                                                                                                                                            

 .   191ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (66) 

 .   181ل ا 1.  ا لط و ل  اؼ ِيت  إبنيل ج 21-21.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 183 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (67) 

. و هـط تيزرة  دطي شٓطهي  رً ضحمل  اصً  كلى 121.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 131 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (68) 

 .   191ل ا 1ػ ِيت   خىيرلةل ج 

 .   181 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (69) 

ػم   خلٌُة  ال يسخي وال . وال ًصٓط هص ن  زدسض ن  161-161.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 337 زدسض هٌؼهل ا (71) 

ر تسوث ي.      ػم  اؼلؼين  ز يض إاي لي  ز ثلٗ   خٖيًةل ٓلي الًصٓط ن ثيٍض

 .   89 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (71) 

 ا 193-191 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (71) 
ً
 .   69-67.  و هـط  ًظي
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ل٣ض ٧ان لل٨الم ٖلى السىاَغ ٖامل ظظب للىاؽ، ٖامتهم وزانتهم،  لخًىع مجالـ 

 ٤
ّ
الكُش ٖبضال٣اصع، وفي مٗجى ال٨الم ٖلى السىاَغ ٣ًى٫ الكُش ٖبضال٣اصع: "بهما ؤهُ

ٞإٞٗل، والٗهضة ٖلى مً ؤمغوي والضًت ٖلى الٗا٢لت.... لىال  ٞإه٤ُ وؤُٖى ٞإٞغ١ وؤومغ 

ٗت ٖلى لؿاوي ألزبرج٨م بما جإ٧لىن وما جضزغون في بُىج٨م. ؤهخم بحن ًضّي  لجام الكَغ

غي مافي بىاَى٨م و ْىاَغ٦م. لىال لجام الخ٨م ٖلى لؿاوي لى٤ُ نإ ًىؾ٠  ًُ غ  ٧ال٣ىاٍع

بضي م٨ىىهه" بما ُٞه، ل٨ً الٗلم مؿخجحر بظًل الٗالم ٧ي  ًُ  .(72)ال 

 ٌٗٓمه ؤ٦ثر مكاًش الى٢ذ مً الٗلماء 
ً
و٧ان الكُش ٖبضال٣اصع "في ٖهٍغ ُمٗٓما

اص" ، ومً صالالث حُٗٓم الٗامت له اهه ٧ان بطا طَب بلى الجام٘ ًىم الجمٗت" (74)والَؼ

و٠٢ الىاؽ في لاؾىا١ ٌؿإلىن هللا حٗالى   به خىاثجهم، و٧ان له نِذ ونىث وؾمذ و 

و٢ض َا٫ السلُٟت املؿدىجض مضي حٗل٤ الىاؽ به وطل٪ ٖىضما ُٖـ الجُالوي في نمذ"، 

م ٣ًىلىن  الجام٘ في ًىم الجمٗت ٞكمخه الىاؽ ختى ؾمٗذ في الجام٘ ضجت الىاؽ َو

 .(72)ًغخم٪ هللا و ًغخم ب٪، و٧ان السلُٟت املؿدىجض و٢تها في م٣هىعة الجام٘

لجُلي في مجخم٘ بٛضاص جىبت ؤٖضاص ٦بحرة ومً آلازاع الؿىؾُىلىظُت  التي جظ٦غ للكُش ا

مً الىاؽ في مجلؿه، ختى ٢ا٫ ؾبِ ابً الجىػي: "وجاب ٖلى ًضٍ مٗٓم ؤَل بٛضاص، 

، و٢ض ٨ًىن في طل٪ مبالٛت بط ٣ًى٫ الجُلي هٟؿه (76)وؤؾلم مٗٓم الحهىص و الىهاعي" 

حهىص و الىهاعي، "ؤعاص هللا مجي مىٟٗت السل٤ّ، ٞةهه ؤؾلم ٖلى ًضي ؤ٦ثر مً زمؿماثت مً ال

ظا زحر ٦شحر"  ً ، َو . ٖلى ؤًت خا٫، ٧ان (77)وجاب ٖلى ًضي ؤ٦ثر مً ماثت ؤل٠ مً الُٗاٍع

 ٤ ً و٢ُإ الٍُغ الخاثبىن ٖلى ًض الكُش ٖبضال٣اصع مً ٞئاث اظخماُٖت مخٗضصة ٧الُٗاٍع

الن ًٖ جىبت الخاثبحن ان ًإحي الخاثب بلى ا (78) وال٣خلت لكُش و٧ان الخ٣لُض الجاعي في الٖا

ظا ماٖضٍ امل٨ٟغ الجؼاثغي مدمض (79)ٖبضال٣اصع في مجلؿه ٣ُٞو الكُش قٍٗغ ، َو

اع٦ىن ،٢مت الاوؿىت ،ومشا٫ لالؾالم ال٨الؾ٩ُي ،وهي ْاَغة هٟؿُت وابؿخمىلىظُت 

ظا ما بٟؿغ الُىم ان ال٨شحر مً الٛغبُحن ٌٗخى٣ىن إلاؾالم      ،حؿخد٤ الضعؽ والخدلُل ،َو

٣ت في الخهىٝ جمّحز بها في ػماهه، و٢ض ون٠  بىاؾُت الهىُٞت،و٧ان للكُش ٖبضال٣اصع ٍَغ

ه بإوناٝ ومهُلخاث نىُٞت ٞحها ٢ضع مً الٛمىى: ٢ا٫  ٣خه ٖضص مً مٗانٍغ ٍَغ

                                                 

 .   22ل ا 1991 ػؽ  احِسم كىس مٌٕطي كػ ملز ض  ا طوَلكضزنل‘حسكين لًهمي (73) 

 .   193ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (72) 

 .   21.   احيز زل ُ بس   جى هطل ا 118 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (72) 

 .   162-162ل ا 1ل َ 8ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج (76) 

ر كػ مل ج 113 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (77)  ل إً 21-39.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 96ل ا 39.     اصهبيل ثيٍض

  احيز ز ًجل  كسز  اصًً  ػللى  مً  اي ىز و  اىديضي دلؼة آالي.   

 .   38.   احيز زل ُ بس   جى هطل ا 132. و هـط: ا 113 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (78) 

ر كػ مل ج (79)   .   192ل ا 8.  اللطيل مؼياٗ  رديضل ج 97ل ا 39 اصهبيل ثيٍض
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٣ه ]ؤي الكُش ٖبضال٣اصع[ الخٟىٌٍ و 264الكُش ٖلي بً الهُتي )ث  َـ(: "٧ان ٍَغ

ض م٘ الخًىع في  ض الخىخُض، وجىخُض الخٍٟغ املىا٣ٞت م٘ الخبّري مً الخى٫ وال٣ىة، و ججٍغ

٢اثم في م٣ام الٗبىصًت ال بصخيء وال لصخيء، و٧اهذ ٖبىصًخه صخُدت  مى٠٢ الٗبىصًت بؿغ 

مؿخمضة مً لخٔ ٦ما٫ الغبىبُت، ٞهى ٖبض ؾما ًٖ مهاخبت الخٟغ٢ت )بلى مُالٗت الجم٘ 

ٗت(" ٤  227. وؾئل الكُش ٖضي بً مؿاٞغ )ث (81)م٘ لؼوم ؤخ٩ام الكَغ َـ( ًٖ ٍَغ

ع بمىا٣ٞت ال٣لب والغوح واجداص الكُش ٖبضال٣اصع ٣ٞا٫:  "الظبى٫ جدذ مجاعي لا٢ضا

الباًَ والٓاَغ، واوؿالزه مً نٟاث الىٟـ م٘ الُٛبت ًٖ عئٍت الىٟ٘ و الًغ وال٣غب 

٤ الكُش مخي الضًً ٖبضال٣اصع  222. و٢ا٫ الكُش ب٣ا بً بُى )ث (80)والبٗض " َـ( "ٍَغ

د٨ُم اجداص ال٣ى٫ و الٟٗل،  واجداص الىٟـ وال٣لب، ومٗاه٣ت الازالم والدؿلُم، وج

ال٨خاب والّؿىت في ٧ل زُىة ولخٓت وهٟـ وواعص وخا٫، والشبىث م٘ هللا ٖؼ وظل ٖلى ما 

٣خه الخىخُض (89)٢ّغ ٖىض لاظالء املخشبخحن" ، و٢ا٫ الكُش ؤبى الخؿً ال٣غشخي: "٧اهذ ٍَغ

، وونٟه: ٢لب ٞاٙع و٦ىن ٚاثب 
ً
 وباَىا

ً
، وجد٣ُ٣ه الكٕغ ْاَغا

ً
 وخاال

ً
 وخ٨ما

ً
ونٟا

ٟغ٢ه ومكاَضة عّب خا ًٌ ُاع و٢لب ال  ه لٚا غة ال جخجاطبها الك٨ى٥، وؾٍغ ال جدىاٖػ يغ بؿٍغ

 .(82)الخٟاث، ٞجٗل املل٨ىث لا٦بر مً وعاثه، واملل٪ لآٖم جدذ ٢ضمه"

ظ٦غ  ٣خه في الخهىٝ ًٓهغ ٍو  ًٖ ٍَغ
ً
ضان ان: للكُش ٖبضال٣اصع ٦الما الض٦خىع ًىؾ٠ ٍػ

َظا املٗجى ًٓهغ في ٢ىله "٧ل عظا٫ ُٞه مٗجًى لم ًظ٦ٍغ مٗانغوٍ ٖىض خضًثهم ٖىه، و 

خذ لي مىه عوػهت ٞإولجذ ٞحها،  
ُ
الخ٤ بطا ونلىا بلى ال٣ضع ؤمؿ٨ىا بال ؤها ونلذ بلُه ٞو

ذ ؤ٢ضاع الخ٤ بالخ٤ للخ٤، ٞالغظل َى املىإػ لل٣ضع ال املىا٤ٞ له" ،  وجىضر (84)وهاٖػ

الكُش خماص الضباؽ  َـ،  مٟاصَا ؤن 290َظا املٗجى خاصزت و٢ٗذ ألخض ججاع بٛضاص ؾىت 

ؿلب ماله، ول٨ً الجُالوي  ؤزبر الخاظغ بإهه بطا زغط في ججاعجه بلى الكام ٞؿىٝ ٣ًخل َو

،  طل٪ ؤن الجُالوي ؾإ٫ 
ً
ٗىص ؾاملا  َو

ً
ؤمغ الخاظغ بالظَاب في ججاعجه ٖلى ؤن ًظَب ؾاملا

 ال ٣ًٓت، ٞ
ً
غؤي الخاظغ هللا في َظا الخاظغ ؤن ًجٗل ما ٢ضٍع ٖلُه مً ال٣خل والؿلب مىاما

ّضث َظٍ الخاصزت مً ال٨غاماث التي  ُٖ  و
ً
 وجمذ له ججاعجه وعظ٘ بلى بٛضاص ؾاملا

ً
لامغ  مىاما

 .(82)قهض ٞحها الضباؽ للجُالوي بٗلى امل٣ام

                                                 

ىن ل إٌط كػ م  181ل ا 1.   ا لط و ل  اؼ ِيت  إبنيل ج 178 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (81)  و هـط محلس  ٔض

 .   132ا1119لز ض  اؼيقز رحنوت

 .181ل ا 1 اؼ ِيت  إبنيل ج  .  ا لط و ل179 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (81) 

 .   179 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (81) 

سيلز ض إحم  الللُةلج(83)   .8لا1  جُ و لك س اِيزضل ثٌؼحن   جُ و ل كحىي   زٍع

س ن لًىػٍ لريظ   ك هم لز ض   جُ  رحنوتل(82)   .   87لا 1991ٍظ

 .   62-62 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (82) 
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املا ان مجالـ الىٖٔ في بٛضاص ٧اهذ مً ؤبغػ املالمذ الاظخماُٖت و الضًيُت آهظا٥  َو

ٟاث مجلـ الكُش ٖبضال٣اصع،  ٟٞي طل٪ ٞمً املىاؾب في َظا الؿُا١ ط٦غ بٌٗ مىان

٘ مً قإن  ى ؤمغ ٧ان له صوع في الٞغ صاللت ٖلى م٩اهخه ٖىض اَل ػماهه ومضي جإزحٍر ٞحهم، َو

 الخهىٝ في جل٪ الٟترة واػصًاص ب٢با٫ الىاؽ ٖلُه ختى ناع للهىُٞت ُخغمت ال جى٨غ.

ض وال ًخمسِ وال ٧ان بطا نٗض الكُش ٖبضال٣اصع ال٨غسخي للىٖٔ ؤو الضعؽ ال ًبه٤ ؤخ

ٗض مً ٦غاماجه ؤن ؤ٢صخى الىاؽ في املجلـ  ٌُ ًدىدىذ وال ًخ٩لم وال ٣ًىم،  َُبت له. و٧ان 

ٌؿم٘ نىجه ٦ما ٌؿمٗه اصهاَم،  "و٧ان ًخ٩لم ٖلى زىاَغ ؤَل املجلـ و ًىّظههم 

.    و٧ان بطا عؤي ؤخض مً (86)بال٨ك٠"، و٧ان بطا ٢ام ٞى١ ال٨غسخي ٣ًىم الىاؽ لجاللخه

 له " ؤؾ٨ذ ٞلِـ السبر الخايٍغ
ً
 مً ال٨ك٠ ؤمٍغ الكُش بال٨خمان ٢اثال

ً
ً قِئا

. و٧ان ٣ًغؤ في مجلؿه م٣غثان ؤزىان بٛحر (87)٧املٗاًىت" ؤو "ؤ٢ٗض ٞةن املجالـ باألماهت" 

ؤلخان ول٨ً ٢غاءة مغجلت مجىصة، و٧ان ًمىث في مجلؿه الغظالن والشالزت ]٦ىاًت ًٖ 

م باألخىا٫[، و٧ان ٨ًخب ماً  جإزَغ
ً
، "و٧ان ٦شحرا حٍر ٣ى٫ في مجلؿه ؤعبٗماثت مدبرة ٖالٍم ٚو

. و٧ان (88)ما ًسُى في الهىاء في مجلؿه ٖلى عئوؽ الىاؽ زُىاث زم ًغظ٘ بلى ال٨غسخي"

للكُش ه٣باء ًجلؿىن ٖلى ال٨غسخي، ٖلى ٧ل مغ٢اة مجهم ازىان، و٧ان الًجلـ ٦ظل٪ بال ولي 

 .(89)ؤو ناخب خا٫، و٧ان ًجلـ جدذ ال٨غسخي عظا٫ آزغون

و٧ان الجُالوي ًخ٩لم في لاؾبٕى زالر مغاث: مغجان باملضعؾت ب٨غة الجمٗت و ٖكُت 

َـ  290الشالزاء، ومغة بالغباٍ ب٨غة لاخض، و٢ض ج٩لم ٖلى الىاؽ مضة ؤعبٗحن ؾىت مً ؾىت 

 وزالزحن ؾىت مً ؾىت  260ولٛاًت ؾىت 
ً
ـ والٟخىي ٞامخضث زالزا َـ، ؤما مضة جهضٍع للخضَع

 .(91)َـ 260اًت ؾىت َـ ولٛ 298

إمغ ٧ل لُلت بمض الّؿماٍ و ًإ٧ل م٘ لايُاٝ،  إ٧ل مىه، ٍو و٧ان الجُالوي ٣ًبل الىظع ٍو

 للمإ٧ل الخال٫،  و٧ان له ٚالم 
ً
و٧ان له خىُت ًؼعٖها له بٌٗ اصخابه ٧ل ؾىت جىزُا

ىاصي ٖلى الٗكاء واملبِذ . ٦ما ًظ٦غ ؤن الكُش (90)٠٣ً ٖلى باب صاٍع وبُضٍ السبز ٍو

 .(99)ٖبضال٣اصع ٧ان ًإ٧ل مً ٖمل ًضٍ

                                                 

 .   199 زدسض هٌؼهل ا (86) 

 .   199 – 198 زدسض هٌؼهل ا (87) 

 .   111 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (88) 

 .   112 زدسض هٌؼهل ا (89) 

 .   38-37.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 111 زدسض هٌؼهل ا (91) 

 .   16-12 احيز زل ُ بس   جى هطل ا (91) 

ُيتل ج (91)   17ا ل 19 ادٌسيل  اى  ز رياًى
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٤ الخ٤،  وظم٘ جالمُظٍ مما صوهٍى مً  و٢ض نى٠ الجُالوي ٦خاب الٛىُت لُالبي ٍَغ

ى (92)٦المه في مجالؿه ٦خاب ٞخىح الُٛب و٦خاب الٟخذ الغباوي والٌُٟ الغخماوي  )َو

يؿب له صًىان ظمُل مً الكٗغ اله ت( ٍو ىفي مً ؤعوٕ ال٨خب التي جساَب الىٟـ البكٍغ

ضان و٢ام بكغخه الكاٖغ ٞالر الدجُت في مجلض ٦بحر ومما ًيؿب له مً  خ٣٣ه ًىؾ٠ ٍػ

 قٗغ ال٣هُضة الٛىزُت هىعصَا ل٨ىجها ؤقهغ تها:

 :ال٣هُضة الٛىزُت ٦ما وعصث في الضًىان

 ٣ٞلذ لسمغحي هدىي حٗالى  ؾ٣اوي الخب ٧اؾـاث الىنـا٫ -1

 بؿ٨ـغحي    ؾٗذ ومكـذ لىدىي في ٦اوؽ-2
ُ

 بحن املــىاليٞهـمذ

ىا -3
ُّ ُ
 بدـاوي واصزـلىا ، ؤهخـم عظـالي  و٢لـذ لؿـاثغ لا٢ُـاب مل

ُمـىا واقغـبىا ؤهخم ظىىصي-4  ٞؿـاقي ال٣ـىم بالـىافي ماللي   َو

هــالي   قغبخـم ًٞـلتي مً بٗض ؾ٨غي -5
ّ
ّىي واج

ُ
 وال هـلخم ٖـل

 ول٨ـً -6
ً
ـال ظمٗا ُٗ  يم٣ـامي ٞـى٨٢م مـاػا٫ ٖـال  م٣امـ٨م ال

ب وخضي-7 هـّغٞجي وخْؿـبي طو الجـال٫   ؤهـا في خًـغة الخ٣ٍغ ًُ 

ّل قُِش -8
ُ
 ومـً طا في املـال ؤُٖى مشـالي  ؤها البـاػيُّ ؤقهـب ٧

9- 
ً
 وهلـذ الؿٗـض مً مىلى املـىالي  صعؾـذ الٗلم ختى نغث ٢ُبا

ـّؼ -10 ِٖ  بُـغاػ 
ً
ٗت

ْ
 وجـىظجي بدُجـان ال٨مـــا٫   ٦ؿـاوي ِزل

 و٢ـلضوي وؤٖـُـاوي ؾــاالي    ي ٖلى ؾـغ ٢ـضًموؤَلٗـج-11

12- 
ً
 في ٦ـل ٖـالي  ووالوي ٖـلى لا٢ُاب ظمٗا

ُ
ظ ِٞ  ٞـُد٨ِمي هـا

 لـظابذ واهُـٟذ مً ؾغ خـالي  ٞلـى ؤل٣ـُذ ؾغي وؾِ هاع -13

 ل٣ـام بـ٣ضعة املىلى ؾٗـى لــي  ولى ؤل٣ُـذ ؾغي ٞى١ مُذ -14

 وازخٟـذ بـحن الغمــا٫لـض٦ذ   ولـى ؤل٣ُذ ؾـغي في ظبا٫ -15

وا٫ِ   ولـى ؤل٣ُذ ؾـغي في بداع -16  في الــؼَّ
ً
ـلُّ ٚـىعا

ُ
 لـهاع ال٨

 جُمــُغ وجى٣ـًـي بال ؤجـى لــي    ومـا مجها قـهىع ؤو صَىع -17

إحي -18 هـُِغ ًٖ ظــــضالي  وجسـبروي بما ًجـغي ٍو
ْ
٢

ُ
ِلـُمجي ٞإ ْٗ ُ

 وح

مي-19
ْ
٩ِي جدذ ُخ٨

ْ
 ـتي ٢بل ٢بـلي ٢ض نٟــا لـيوو٢ـ   بالُص هللا ُمـل

 وقــاُءُؽ الؿٗـاصة ٢ض بـضا لي   َبـىلي في الؿـما ولاعى ص٢ذ-20

 وؤٖـالمي ٖلـى ُعوؽ الجــبــا٫ ُمدحي الضًً اؾمي  الجُالوي ؤهـا-21

ـى٤ الّغظ   ؤهـا الخؿِجيُّ واملسضٕ م٣امي-22 ُٖ  ـا٫وؤ٢ــضامي ٖلــى 

 وهـالىا في الهـىي ؤ٢هــى مـىـا٫  عظا٫ُ زـُمىا في حّي لُلى -23

                                                 

 .   196ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (93) 

http://www.bh30.com/vb3
http://www.bh30.com/vb3
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ًّ الــلُالـي  عظـا٫ُ في الجهاع لُىر ٚاِب -24  بطا ظــ
ُ
 وعَـبــان

م ِنُاُم -25  ونــىث ٖىٍلهــم في اللُـل ٖالي  عظـا٫ُ في َىاظَغ

 في ٖىالي  عظـا٫ُ ما التهـىا ٖىه بصخيء -26
ً
  ومــا ازخاعوا ٢هــىعا

ُل -27 ًـام لهم هٍؼ ًُ بـالي  عظـا٫ُ ال  ًُ  وال ٌكــ٣ى الجـلِـ وال 

 وفي الٛابـاث في َلـب الىنـا٫   عظـا٫ُ ؾاثدىن بـ٩ل واص -28

29- 
ً
ىا ُمدّبا

ُ
 لــىاع البٗـض والهـجغان نـا٫  ؤال ًـا للغظا٫ ِنل

30- 
ً
لما

ُ
ْ 

ُ
ِخلذ

ُ
 بـلخٔ ٢ض خـ٩ى عقـ٤ الىبا٫   ؤال ًـا للغظا٫ ٢

ُـب ال٨ـما٫  ؤال ًـا للغظا٫ زظوا بشإعي -31
ُ
م ٢

ُ
ـ٨

ْ
وي قُس

ّ
 ٞـة

٠ زالي   ٞمـً في ؤولُـاء هللا ِمشِلي ومـً-32  في الخ٨م والخهـٍغ

ي -33
ّ
 وؾِ ٦ٟ

ً
ـىا٫  جغي الضهُا ظمُٗا

ّ
م الى

ْ
 ٦سـغصلٍت ٖـلى ُخـ٨

 ٞةوي-34
ً
ُا

ْ
ـضي ال جس٠ وق  ٖـؼُوٌم ٞـاِجُل ٖىـض ال٣ــخــا٫ِ    ُمٍغ

ـض-35 ُه َعّبي ُمٍغ
ّ
 املٗـالي  ي ال جس٠ ٞالل

ُ
ذ

ْ
، ِهلـ

ً
ــٗـت

ْ
 َخــَباوي ِعٞ

ي -36
ّ
ج

َ
ُْذ َوٚ

ْ
ْب واق َِ ْم و َِ ضي  اإلؾم   ٖـالي  ُمٍغ

ْ
ــٗل ما حكــا ٞ

ْ
 واٞ

ي -37
ّ
ًى ٖلى ٢ضِم وبو

َ
خـ
َ
لُّ ٞ

ُ
 ٖـلى ٢ـضم الىـبي بـْضع ال٨ـمـا٫ِ    و٧

ّل و٢ٍذ -38
ُ
ـٗضاص الّغمــا٫    ٖلُه نـالة عّبي ٧

ْ
 .مـ٘ الجــبـا٫ ٦خ

 مً ٦ثرة الؼخام (94)جىفي الجُالوي وصًٞ بمضعؾخه و٢ض بلٜ حؿٗحن ؾىت
ً
، "وصًٞ لُال

 و٢ض ظاء بلى باب لاػط وامخؤلث الخلبت و لاؾىا١ والضعوب ٞلم 
ّ
ٞةهه لم ًب٤ ببٛضاص ؤخض بال

 .(92)ًخم٨ىىا مً صٞىه"

ا ٚضاة صًٞ الكُش ومما ٢ُل في عزاء الكُش ٖبضال٣اصع ٢هُضة لىهغ الىمحري ٢اله

 ، ٞمجها ٢ىله:(96)ٖبضال٣اصع،  ٞحها صالالث ٖلى م٩اهت الجُالوي في ال٣ٟه و الخهىٝ

ـــض  ال ًى٨ـغ ٢ـى٫ املدب ُٞه الخؿــىص  طو امل٣ــام الٗلـّي ٞـي الَؼ

 

 هضًـُض   وال٣ُٟـه الـظي حـٗـظع ؤن ًل٣ــى
ً
 لـه ٞـي الـىعي ظمُٗـــا

 

 باللـهجخـغامــى بلُه ٞـي الٗلـم 

 

 وبالخ٨ـــم ٞـي الٟخــىي الىٞـىص 

 

 ومجها ٢ىله:

ٓــل  الـضمـ٘ ًجـغي وج٣كٗــغ الجلـىص  ًسكــ٘ ال٣ـلـب ٖىــضٍ ٍو

                                                 

 .   119ل ا 11 رً   جىظيل  زىحـمل ج (92) 

 .   166ل ا 1لَ 8ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج (92) 

 .   311-311ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (96) 
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 ومجها ٢ىله:

ُٗــى ــض  ًلخ٣ـي الىجــذ ملخ٣ُــه وَُ  ٖىــضٍ ٚـاًــت املـغاص املٍغ

 

 ومجها ٢ىله:

ؿ٣ـى
ُ
 مـاث مـً ٧اهـذ لا٢الُم  ح

 

ــا بـه و الىجـىصالُٛـض    ؤٚـىاَع

 

 ومجها ٢ىله:

 ؾُـض لاولُاء في الكـغ١ والٛـغب

 

 وبـدــغ الًٟــاثــل املـىعوص 

 

 

و٢ض ونٟذ املؿدكغ٢ت قُمل الكُش ٖبضال٣اصع بإهه " ؤ٦بر ولّي قٗبي في الٗالم 

. ٦ما اٖخبرجه الباخشت الٟغوؿُت ظا٧لحن قإبي ؤخض ؤَم مً جىؾِ في (97)إلاؾالمي  " 

ذ ال
ّ
٣غن الؿاصؽ الهجغي بحن الخغ٦ت الهىُٞت و ال٣ٟهاء وؤهه " ٧ان ممً بًٟلهم جبي

 .(98)الخغ٦ت الخ٣لُضًت زال٫ ال٣غهحن الالخ٣حن مى٠ُٗ الُغ٢ُت "

 و الباقي بهار
ً
 و ٖكغون ط٦غا

ٌ
، ؾبٗت

ً
،  (99)٧ان للكُش ٖبضال٣اصع حؿٗت و ؤعبٗىن ولضا

 ومجهم .

ؼ بً الكُش ٖبضال٣اصع )ث  َـ(، ج٣ٟه ٖلى والضٍ، وخضر وؤٖ وصّعؽ و  619ٖبض الٍٗؼ

جها َـ  281في خضوص ؾىت  (011)جسغط به ٚحر واخض، وعخل بلى بخضي ٢غي ؾىجاع و اؾخَى

خه في ؾىجاع في مىخه٠ ال٣غن الٗاقغ   بٗض ؤن ٚؼا ٖؿ٣الن وػاع ال٣ضؽ و٧اهذ طٍع

ه     .(010)والغظل ؤخض ٢اصة ظِل نالح الضًً الاًىبي ومؿدكاٍع

                                                 

ُة  ز كػ مل ا (97)   .   179 ُل ل كبليز  ادًى

ذُة و  ػؼىض   زرُة "ل رطوًؼىض  حئلحن  يب ل رثطحلة  اسٓحىض تؼً (98)  " ك س اِيزض   جُ و  رحن   خُِِة  احيٍض

 ل  ل ٔيهىن  اسيو18 ل  اؼىة ر71سخل٘ى ل مجلة  اتن ذ  الطب ل مجلة ًدلُة ثدسض كً  ثحيز  إحيع  الطعل  السز ر

 ل زم ّ روسخة  إتنوهُة .   1998

ر كػ مل ج (99)   كً  رً  اىجيض.  اللطيل مؼياٗ  رديضل ج 97ل ا 39 اصهبيل ثيٍض
ً
.  رً  اسمُيػ ل 196ل ا 8ل هِ 

ر بوس زل ا  ُيتل118 زؼحٌيز مً شً  ثيٍض  .  ادٌسيل  اى  ز رياًى

 .   18ل ا 19ج  

م  123 اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا  . 121 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (111)    .   916ر اُط

حه ر زحِّ .    91 إُ و  لحلي٘  اسًً ًي رل  ا ُر ك س اِيزض إُ و ل ا (111)   ومً شٍض
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َـ(، ج٣ٟه ٖلى والضٍ وؾم٘ مىه الخضًض ومً  292كُش ٖبضال٣اصع )ث ِٖسخى بً ال

، وصعؽ وخضر وؤٖ و ؤٞتى، ونى٠ ٦خاب ظىاَغ لاؾغاع و لُاث٠ لاهىاع في ٖلىم  ٚحٍر

اة والضٍ وخضر بها وؤٖ وجسغط به ظماٖت مً ؤَلها،  الهىُٞت،  و٢ضم مهغ بٗض ٞو

 .(012)ٍت بٌٗ ؤَل مهغ ، و٢ض لبـ مىه زغ٢ت الخهىٝ ال٣اصع (019)وجىفي ٞحها

،  292 -َـ  299) (014)ٖبض الىَاب بً الكُش ٖبضال٣اصع
ً
 وآٖا

ً
 خىبلُا

ً
َـ(، ٧ان ٣ٞحها

ى حي هُابت ٖىه في مؿتهل ؾىت  ٢غؤ ال٣ٟه ٖلى والضٍ ختى بٕغ ُٞه، وصّعؽ بمضعؾت والضٍ َو

ـ، و٧ان ؤمحز  242 اة والضٍ اقخٛل بالخضَع ، زم بٗض ٞو ً مً ٖمٍغ َـ و٢ض ججاوػ الٗكٍغ

اوة، و٢ض ظٗله الىانغ لضًً هللا ازىاهه، و٧ان ٞهُذ الىٖٔ خاّص الساَغ وله مغوءة وسس

،  وبجى (016)َـ 282و٧ان طل٪ ؾىت  (012)ٖلى املٓالم ٩ٞان ًىنل بلُه خىاثج الىاؽ

. (017)جغبت الجهت السالَُت ؾلج٤ زاجىن و جىلى و٢ٟها بإمغ مً السلُٟت الىانغ لضًً هللا

ؼ بلى الكام  .(018)وعوؾل مً الضًىان الٍٗؼ

اب ٢ض عخل بلى بالص  ،و٢غؤ (019)الهىض في َلب الٗلم، وجسغط به ٚحر واخضو٧ان ٖبض الَى

 .(001)ٖلُه ابً الضبُثي بٌٗ لاخاصًض

اب ًٖ و٠٢ الجهت السالَُت وؤزغط ابىاء الكُش  288وفي ؾىت  ٦ٟذ ًض ٖبض الَى

مذ بلى ٖبضالغخمً بً الجىػي )ث 
ّ
َـ( وطل٪ بؿبب  297ٖبضال٣اصع ًٖ مضعؾتهم و ُؾل

                                                 

ر كػ مل ج 121-121 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (111)   .   91-91.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 121ل ا 21.  اصهبيل ثيٍض

ر كػ مل ج (113)  م  212ل ا 22 اصهبيل ثيٍض   .712ر اُط

ر بوس زل ج (112)  . أرى  يمةل  هيع  اسًً أرى محلس ك س اطتلً رً 118ل ا 1 هـط ثطحلحه  ز:  رً  اىجيضل شً  ثيٍض

 هي  .  ثط حم  اطحي٘  اِطهحن  اؼيزغ و  اؼيبم  زلطوي رياصً  كلى  اطوطححنل 662 ػليكُ   زِسسخي  اسم ِ ل رت 

ل رصدخه محلس ظ هس رً   خؼً  اٖىرطيل كجي ري ط  وض حم أصله كعت  الؼيض   خؼُجي  ل ز ض   جُ ل رحنوتل 1غ 

م  128.   اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا 121.  ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا 11. ا 1972 ر 92ر اُط  . ثيٍض

ُيتل ج .  ادٌسيل  اى  ز ري77ل ا 21. و هـط ج 132ل ا 21كػ مل ج  م  112ل ا 19اًى  .  رً  7211ر اُط

م  388ل ا 1ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج  .  رً  الليزل  صض ت 89 .  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 196ر اُط

 .   212ل ا 6 اصهمل ج 

ر بوس زل ج (112)   .   119-118ل ا 1 رً  اىجيضل شً  ثيٍض

 .   389ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج(116) 

ر كػ مل ج 11أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (117)   ل و  هـط: 132ل ا 21.   اصهبيل ثيٍض

 .   77ل ا 21ج 

ر كػ مل ج (118)   ل 1.   رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 132ل ا 21 اصهبيل ثيٍض

 .389ا 

 .   121 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (119) 

 .   128ذحدط  زححيج إاُهل ا  اصهبيل  ز(111) 
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اب  ، زم ُعّصث املضعؾت بلى ؤبىاء (000)بً الكُش ٖبضال٣اصعالغ٦ً ٖبض الؿالم بً ٖبض الَى

 .(009)َـ( 292الكُش ٖبضال٣اصع بٗض ؤن ٢بٌ ٖلى الىػٍغ ابً ًىوـ )ث 

  612 – 298) (002)ٖبضالغػا١ بً الكُش ٖبضال٣اصع
ً
  (004)َـ( ٧ان ز٣ت خاٞٓا

ً
ػاَضا

 " لم ًضزل ُٞما صزل ُٞه ٚحٍر مً بزىجه
ً
 وعٖا

ً
 (002)ٖابضا

ً
 نالخا

ً
،  (006)" و٧ان ٣ٞحها

خه (007)ج٣ٟه ٖلى والضٍ وخضر وؤملى وصّعؽ وزّغط وؤٞتى، وجسغط به ظماٖت ، "ل٨ً مٗٞغ

خه بال٣ٟه  (008)بالخضًض ُٚذ ٖلى مٗٞغ
ّ
 في مجزله ًٖ الىاؽ ال ًسغط بال

ً
"، و٧ان مى٣ُٗا

 ٖلى مجهاط 
ً
ؼ الىٟـ ُٖٟٟا ، ٍٖؼ  ٖلى ٣ٍٞغ

ً
في الجمٗاث، "و٧ان زكً الِٗل نابغا

ى والض ٢ا(009)الؿل٠"  ضخي ال٣ًاة ؤبي نالر ههغ بً ٖبضالغػا١ .، َو

ومً ؤخٟاص الكُش ٖبضال٣اصع الظًً لهم نلت بمىيٕى البدض: ٢اضخي ال٣ًاة ؤبى 

  622)ث  (091)نالر ههغ بً ٖبضالغػا١ بً ٖبضال٣اصع الجُلي
ً
 خىبلُا

ً
َـ(، ٧ان ٣ٞحها

ا، و٢لض ٢ًاء ال٣ًاة  حَر ، و٧ان م٣ضم مظَبه وقُش و٢خه، صّعؽ في مضعؾت ظضٍ ٚو
ً
وآٖا

في زالٞت الٓاَغ بإمغ هللا "ولم ٣ًلض ٢ًاء ال٣ًاة خىبلي ؾىاٍ"، ٞؿاع ؾحرة خؿىت مً 

 والاطان ٖلى بابه والسغوط 
ً
بلى نالة الجمٗت ٞخذ بابه وعٞ٘ ُحجابه والجلىؽ للىاؽ ٖمىما

، زم ٖؼ٫ ؾىت 
ً
ٟتي،  وملا ج٩امل بىاء الغباٍ 692عاظال َـ ٞغظ٘ بلى مضعؾت ظضٍ ًضعؽ ٍو

                                                 

ر كػ مل ج (111)   .   77ل ا 21 اصهبيل ثيٍض

 ل 6.  رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 389ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (111) 

 .212ا 

م  119ل ا 1 هـط ثطحلحه  ز:   رً هِؼةل ٓحيع  احُُِسل ج (113)  .  رً 28نل ا  . أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطحح237ر اُط

.  اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا 123-121.  ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا 112-112 اؼيعزل   جيمم  زذحدطل ا 

م  161 ُيتل ج 928ر اُط م  128ل ا 18 .  ادٌسيل  اى  ز رياًى ل ا 13 .  رً ٓسحنل  ا س ًة و  ان يًةل ج 6972ر اُط

م  21-21ل ا 1لةل ج .   رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىير26 .  رً 93-91 .   احيز زل ُ بس   جى هطل ا 111ر اُط

 .  19-18ل ا 7 الليزل  صض ت  اصهمل ج 

 .   119ل ا 1 رً هِؼةل ٓحيع  احُُِسل ج (112) 

ي٘  رً ٓسحن  ز  ا س ًة و  ان يًة " ام ًسد  ًُلي زدلى  ًُه مً  زىي28أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (112)  صم . ُو

 .   26ل ا 13و اىالًيت " ج 

 .   112-112 رً  اؼيعزل   جيمم  زذحدطل ا (116) 

 .   123-121 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (117) 

 .   21ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (118) 

 كً  رً  اىجيض.   21ل ا 1 زدسض هٌؼهل ج (119) 
ً
 .  هِ 

ل   خى زذل ا 122 هـط ثطحلحه  ز:  ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (111)  .     اٌىػ ل ٓلي٘  اسًً أرى 117-112.    مجه٘ى

مل  3هي . ثلخُص مجلم آلاز ع  ز معجم  اِيعل   جع   اط بمل  713 اٌظ  ك س اطظ َ رً أتلس   خى لزل رت 

م  873ل 1ل ُؼم 2. ج 1962-1961ِىم ل زم ّل رثحُِّ  اسٓحىض مدؼٌى حى ز ل وظ ض   اسِيًة و كض يز  ا ر اُط

م  326 .  اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا 1192 ر كػ مل ج 1363ر اُط .   ادٌسيل  اى  ز 173ل ا 26 . ثيٍض

ُيتل ج  م  26ل ا 17رياًى م  189ل ا 1 .  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 36ر اُط  .  رً  الليزل 317ر اُط

 .   181ل ا 7 اصهمل ج   صض ت
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 ٖلى مً به مً الهىُٞت بلى ؤن جىفي
ً
، "وجسغط به (090)املؿخجض بضًغ الغوم ُظٗل قُسا

ٗت والخ٣ُ٣ت ؤهاؽ مً اَل بٛضاص "  .(099)في ٖلمي الكَغ

 مً الغظا٫ ال حهاب،  وله  .(092)وله ٦الم خؿً في بقاعاث الهىُٞت
ً
و٧ان م٣ضاما

ض، وفي ؾىت   بلى املىنل واعبل621ؤقٗاع في الَؼ
ً
٠ في (094)َـ اهٟظ عؾىال

ّ
. و٢ض ؤل

الخهىٝ، وبىِذ له ص٦ت بجام٘ ال٣هغ للمىاْغة، و٧ان له ٢بى٫ جام، و٧ان ًدًٍغ ؤهاؽ 

بضو ؤهه ٧ان ًخمخ٘ بم٩اهت ٦بحرة ٖىض الىاؽ بلى الخض الظي ظ ٗلهم ًضٞىىهه في ٦شحرون، ٍو

 بٗض ؤًام 
ً
 ؤهه ٢بٌ ٖلى مً ٞٗل طل٪، زم هبل ال٣بر لُال

ّ
ص٦ت إلامام  ؤخمض بً خىبل، بال

 .(092)وه٣ل ظشماهه بلى م٩ان آزغ

 ٢ض الخ٣ى بالكُش مخي الضًً بً ٖغبي وظغي بُجهما مىاْغة في خضًض مً 
ً
بضو ان ههغا ٍو

الى٢ىٝ الٗامت وو٢ىٝ املضاعؽ . ٦ما ًظ٦غ اهه ولي الىٓغ في ظمُ٘ (096)اخاصًض الهٟاث

ٗؼ٫ في ظمُ٘ املضاعؽ ختى الىٓامُت، و٧ان  ا، ٩ٞان ًىلي َو حَر الكاُٞٗت والخىُٟت ٚو

 ٦شحرة لُٟغ٢ها
ً
بٗض بلُه ؤمىالا جله ٍو  .(097)املؿدىهغ ٌٗٓمه ٍو

ٌؿخيخج مما ج٣ضم اهه اؾخمغ اخترام الىاؽ، السانت مجهم والٗامت، ألبىاء الكُش 

خٟاصٍ، وبسانت الظًً خملىا مجهم عؾالت الكُش ٖبضال٣اصع،  َُلت ٖبضال٣اصع الجُلي وا

٤ الكُش  626ال٣غن الؿاصؽ وختى ؾ٣ىٍ بٛضاص بُض الخخاع ؾىت  م ٍَغ َـ. و٢ض جاب٘ ا٦ثَر

٣هاء ومٟخىن ومضعؾىن و٢ًاة،  ٖبضال٣اصع في ال٣ٟه و الخهىٝ ٩ٞان مجهم مدضزىن ٞو

ء الكُش ٖبضال٣اصع بلى زاعط بٛضاص، و٧اهىا ٧لهم خىابلت. و٢ض ٧ان اعجدا٫ بٌٗ ؤبىا

واؾدُُاجهم وجىاؾلهم خُض اؾخ٣غوا، مً الٗىامل التي ؾاَمذ في اهدكاع الخهىٝ زاعط 

غة و الكام ومهغ واملٛغب والاهضلـ ،  ومهض لخُىع الخ٤ جمشل  بٛضاص ٧الجبا٫ وبالص الجٍؼ

ت. و٧ان جهىٝ ابىاء الكُش ٖبضال٣اصع وؤخٟا ٣ت ال٣اصٍع صٍ جهىٝ ال٣ٟهاء في وكىء الٍُغ

ى الخُاع الظي جىامى في جل٪ الٟترة، و٢ض قاع٥ بٌٗ ؤوالصٍ  بالٛؼو يض الٟغهجت ٧ابىه  َو

 في خغ٦ت الخإل٠ُ في مىيٕى الخهىٝ، ومجهم مً ٧ان 
ً
ؼ، ٦ما ؤؾهمىا ؤًًا ٖبض الٍٗؼ

 للسلُٟت، ومجهم مً ولي لاعبُت الهىُٞت في بٛضاص. ومما ًلٟذ الاهدباٍ ؤهه لم ًل
ً
 ؾٟحرا

٢ًاء ال٣ًاة مً الخىابلت ؤخض ؾىي ههغ خُٟض الكُش ٖبضال٣اصع، ٢ا٫ ابً عظب 

الخىبلي املخىفى في جهاًت ال٣غن الشامً الهجغي:  "وال ؤٖلم ؤخًضا مً اصخابىا ُصعي ب٣اضخي 

                                                 

ل   خى زذل ا (111)   .191ل ا 1.   رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 117-112مجه٘ى

 .   122 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (111) 

 .   326 اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا (113) 

 .   872ل 1لُؼم 2 اٌىػ ل ثلخُص مجلم آلاز عل (112) 

ر كػ  (112)   .   172-172ل ا 26مل ج  اصهبيل ثيٍض

 .   191ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (116) 

 .191-191ل ا 1 زدسض هٌؼهل ج (117) 



 

 

34 

 

" ، وفي َظا صاللت (098)ال٣ًاة ٢بله،  وال اؾخ٣ل مجهم بىالًت ٢اضخي ال٣ًاة بمهغ ٚحٍر

 بلى الخض الظي ؤنبذ  ٖىضٍ الهىفي ٢اضخي ٖلى ان الخهىٝ ٢ض ناع مٗ
ً
 به عؾمُا

ً
ا تٞر

ى خىبلي ٖلى ٚحر ما ظغث ٖلُه الٗاصة وحٗخبر الاؾغة ال٨ُالهُت  ٢ًاة في خايغة الاؾالم، َو

مً ا٦بر الاؾغ في الٗالم إلاؾالمي   ،وبغػ مجهم الٗضًض مً الصسهُاث مً عئؾاء وػاعة 

لماء ً في اٚلب اعظاء  ووػعاء و٢اصة وزىاع واصباء وقٗغاء ٖو م مىدكٍغ وفي ٧ل املُاصًً َو

 املٗمىعة.

ل٣ض اػصَغث خغ٦ت جهىٝ ال٣ٟهاء ٖامت و الخىابلت زانت في بٛضاص ٖلى ًض الكُش 

ٖبضال٣اصع الجُلي وجالمُظٍ لامغ  الظي ٧ان مً قإهه ان ًل٠ُ السالٝ بحن  املظاَب ، 

 ٧اص حهضص ٩ٞان جهىٝ الجمُ٘ ٖامل جل٠ُُ للسالٞاث املظَبُت التي 
ً
بلٛذ ٢بل طل٪ خضا

 اؾخ٣غاع املجخم٘ البٛضاصي.

ا  حَر ؤما جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع ٞهم ؤ٦ثر مً ؤن ٌؿخىٖبىا ، و٢ض اهدكغوا في بٛضاص ٚو

م ض ط٦َغ . وم٘ طل٪ (099)مً بالص إلاؾالم     ٖلى هدى ًسغط َظا البدض ًٖ خضوصٍ لى ؤٍع

ت جإزحر الجُالوي في ٞةن ط٦غ بٌٗ ؤقهغ  جالمُظٍ مً قإهه ان ٌُٗي ٨ٞ غة ًٖ اؾخمغاٍع

ا .  خغ٦ت الخهىٝ واهدكاَع

، خُض ٢ا٫ (021)ل٣ض اهخمى بلى الكُش ٖبضال٣اصع )اٖضاص ٦بحرة مً الٗلماء و ال٣ٟهاء(

، (020)ابً الٗماص ؤهه " جخلمظ له ا٦ثر ال٣ٟهاء في ػمىه،  ولبـ مىه السغ٢ت املكاًش ال٨باع"

ً جإ٦ُض للخىظه الهىفي لضي ال٣ٟهاء آهظا٥، وصوع الكُش ٖبضال٣اصع في  وفي َظًً السبًر

ظ٦غ "ؤن ظمهىع قُىر الُمً ًغظٗىن في لبـ السغ٢ت بلُه ]ؤي الكُش  جيكُُه. ٍو

ٖبضال٣اصع[،  بًٗهم لبؿها مً ًضٍ ملا ٢ضمذ ؤٖالم ًٞاثله ٖلحهم، ولا٦ثرون مً عؾى٫ 

٣ت وكٍغ ب(029)ؤعؾله بلحهم" ٍغ ؿخض٫ مً طل٪ ٖلى اهدكاع الخهىٝ َو ط ٧ان الكُش ، َو

ت ؤو ٧ان الىاؽ ٣ًهضوهه  لبؿىا السغ٢ت ال٣اصٍع ٣ت ٍو  بلى البالص لُيكغوا الٍُغ
ً
ًغؾل عؾال

 في بٛضاص لُلبؿىا السغ٢ت مً ًضٍ.

 ًٖ ؾل٠،  ُٞظ٦غ ًٖ 
ً
لبؿها آلاباء لؤلبىاء زلٟا ًُ ت ٧ان  و ًبضو ؤن السغ٢ت ال٣اصٍع

 ًٖ ظماٖاث مً عظا٫ الخهىٝ ؤجهم "ؤزظوا له ]ؤي للكُش ٖبضال
ً
٣اصع[ السغ٢ت زلٟا

ظ٦غ ًٖ بٌٗ مكاَحر امل٣اصؾت ٧الخاٞٔ ٖبض الٛجي امل٣ضسخي و املى٤ٞ (022)ؾل٠" ، ٍو

ما ؤهه "مً ؤصع٦ه ]ؤي الكُش ٖبضال٣اصع[ مجهم واظخم٘ به ٣ٞض  حَر ابً ٢ضامت امل٣ضسخي ٚو

                                                 

 .   191ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (118) 

لة و احدىي  هـط:  ا ؼىى زل ُ بس   جى هطل ا(119)   .   121-112ل 11-9ا ػ ق كلى  ػلي    هط ث مُص   ز كلمي  ا َط

 .   167ل ا 3.  اُيًعزل مطآ    جىينل ج 112 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (131) 

 .   331ل ا 6 رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج (131) 

 .   331ل ا 6رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج .   168ل3 اُيًعزل مطآ    جىينل (131) 

 .   131 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (133) 
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 بٗض ؾل٠"
ً
. بن َبُٗت (024)ؤزظ ٖىه، ومً لم ًجخم٘ به مجهم ٞإزظ ٖمً ؤزظ ٖىه زلٟا

ت ٧ان لها ؤزغ في نبٜ ٦شحر مً الٗاثالث و لاؾغ َظا  الاهخ٣ا٫ لسغ٢ت الخهىٝ ال٣اصٍع

 ٦ما ٧ان 
ً
 ٞغصًا

ً
، ٞلم ٌٗض الخهىٝ قإها

ً
بهبٛت الخهىٝ ختى ٧اص ان ٨ًىن طل٪ وعازُا

 في الخإؾِـ ل٣ُام ما ٖٝغ باؾم "الُغ١ الهىُٞت" بمٗىاَا 
ً
ظا ؤؾهم الخ٣ا ٢بل طل٪، َو

 في بالص 
ً
إلاؾالم     ٖامت، ختى ناعث ٖاثالث و ؤؾغ بإ٦ملها جدؿمى الظي عاط الخ٣ا

م، وبهما ٌٗجي ؤن اليؿبت لم حٗض م٣هىعة ٖلى البلض  حَر اعي والؿهغوعصي ٚو بال٣اصعي والٞغ

ٗبر الكُىىفي ًٖ َظٍ  ٣ت الكُش املاؾـ، َو ت و بهما حٗضتهما بلى اليؿبت بلى ٍَغ ؤو الظٍع

ٟهم ان اليؿبت لازحرة بلٟٓت "اهدؿب بلُه " جمُ ًُ  ًٖ لٟٓت "اهخمى بلُه"، بدُض 
ً
حزا

٣ت الكُش، اما الاهدؿاب ٞهى الدؿمي بها  .(022)الاهخماء َى ؾحر في ٍَغ

و٢ض ٖٝغ ًٖ بٌٗ جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع اجهم وكغوا الخهىٝ ال٣اصعي في بالص 

بُٗجها، و٧اهىا ًضٖىن الىاؽ َىا٥ لالهخماء بلى الكُش ٖبضال٣اصع ولبـ زغ٢خه، مجهم 

لكُش ؤبىالخؿً ٖلي بً ببغاَُم بً الخضاص الُمجي الظي صٖا ؤَل الُمً بلى الاهخماء بلى ا

ل بٗلب٪ الظي ؤلبـ (026)الكُش ٖبضال٣اصع ، والكُش ؤبى ٖبضهللا مدمض البُاثخي هٍؼ

ت و٧ان ؤقهغ  مً لبـ مىه الكُش ؤبى مدمض ٖبضهللا بً  مكاًش الكام السغ٢ت ال٣اصٍع

، و٢ام الكُش بضٌ٘ الضًً ؤبى ال٣اؾم زل٠ بً (027)إؾض الكامٖشمان الُىهُجي املٗغوٝ ب

ُٖاف الكاععي الكاٞعي بيكغ الخهىٝ ال٣اصعي في مهغ بٗض ؤن صعؽ ٖلى الكُش 

ت"، و٢ض ٧ان  ٖبضال٣اصع ببٛضاص، "و ؤلبـ ؤُٖان ؤَلها ]ؤي مهغ[ ًىمئظ السغ٢ت ال٣اصٍع

 (028)الكاععي "مً الٗلماء الهلخاء املدضزحن" 
ً
ى خىبلي  ، و٧ان قاُٞٗا ؤزظ ًٖ الجُلي َو

م  مما ًا٦ض مغة ؤزغي ؤهه ٖىض الهىُٞت جخالشخى الٟىاع١ املظَبُت املىظىصة ٖىض ٚحَر

 آهظا٥.

 ألَمُت جىامي جُاع جهىٝ ال٣ٟهاء آهظا٥، واػصَاع واهدكاع خغ٦ت الخهىٝ في 
ً
وهٓغا

ُظ الكُش البالص و املجخمٗاث إلاؾالمي  ة، حٛضو الاقاعة بلى جغاظم بٌٗ مكاَحر جالم

 ال مىضوخت ٖىه.
ً
 ٖبضال٣اصع الجُلي وصوعَم في الخهىٝ ؤمغا

 (029)ٞممً اهخمى بلى الجُلي الكُش ؤبى ٖمغو ٖشمان بً مغػو١ ال٣غشخي

                                                 

 .  136 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (132) 

ىاه " ثٌِه كلُه و دص كىه (132)  ُيضن كلى ػبُ   زسي٘ ُ٘ى  ا ؼىى ز " ٔلهم  هحلى  إلى  ا ُر مخز  اسًً ك س اِيزض"ل ُو

 كلى  احى لز.    133ل 131ػط ضل ا و هخؼم إاُه "  ا ؼىى زل رهجة   

 .   131 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (136) 

 .   133 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (137) 

 .   81.   احيز زل ُ بس   جى هطل ا 128-127 زدسض هٌؼهل ا (138) 

ل ا 1ػ ِيت   خىيرلةل ج .  رً ضحمل  اصً  كلى 112ل 382-377 هـط ثطحلحه  ز:   ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (139) 

م  316-311   .139ر اُط
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ت، و٢ض اٞتى بها ٖلى مظَب ابً  264)ث  ل الضًاع املهٍغ َـ( ال٣ُٟه الٗاٝع الؼاَض هٍؼ

ضًً بمهغ واهخمى خىبل وصعؽ وهاْغ وج٩لم ٖلى املٗاٝع والخ٣اث٤، واهتهذ  بلُه جغبُت املٍغ

بلُه هاؽ ٦شحرون مً الهلخاء، وخهل له ٢بى٫ جام مً السام والٗام، و٧ان له ٦غاماث 

٣ت،  و٧ان مً "ؤوجاص مهغ"  (041)واخىا٫ وم٣اماث و٦الم خؿً ٖلى لؿان ؤَل الٍُغ

ت،  ولبـ َى والكُش ؤبى مضًً  (040)الخ٣ى بالكُش ٖبضال٣اصع الجُلي في الدج ٖلى ٖٞغ

 مً مغوٍاجه، وظلؿا بحن 
ً
مً الكُش ٖبضال٣اصع "زغ٢ت بغ٦ت"، وؾمٗا ٖلُه ظؼءا

. و٢ض ٧اهذ الىاؽ بمهغ حؿدىجض به بطا ػاص الىُل بلى خض الٛغ١ ؤو ه٣و ًٖ (049)ًضًه

ظ٦غ ًٖ الكُش ٖلي بً (042)خض الغي  ،وفي َظا صاللت ٖلى ٦غاماجه و م٩اهخه ٖىض الىاؽ. ٍو

اصَا بهباٍئ ًٖ جمل٪ ؤؾض الضًً قحر٦ٍى مهغ في زالض هجا اهه عوي ًٖ ال٣غشخي ٦غامت مٟ

. ومً ٦المه في املٗاٝع ٢ىله: "مً ٖٝغ هٟؿه لم (044)مغة ٣ًضمها ٞجغي لامغ  ٦ما ط٦غ

 . ومً قٍٗغ الهىفي الظي ٦ثر ا٢خباؾه لضي الهىُٞت:(042)ٌٛتر بصىاء الىاؽ ٖلُه"

 ط٦غجــ٪ ال ؤهـي وؿِخـ٪ ملدــت 

 

 ٦ـغ لؿاويو ؤٌؿـغ مـا في الظ٦ـغ ط 

 

 و٦ـضث بـال وظـض ؤمىث مً الهـىي 

 

ـام ٖلـّي ال٣ـلــب بالس٣ٟــان   َو

 

 ٞلمـا ؤعاهـي الىظـض ؤه٪ خايـغي 

 

 ب٨ـل م٨ــان 
ً
 قهـضجــ٪ مىظـىصا

 

 بُٛـغ ج٩لـم
ً
 ٞسـاَبــذ مىظـىصا

 

 بُٛـغ  
ً
والخٓـذ مٗلىمـا

 (046)ُٖاوي

 

 طا ٦غاماث ْاَغة و٧لماث َاصًت ًهبذ ٢ضوة في املجخم٘ 
ً
بضو ؤن ال٣ُٟه بطا ٧ان نىُٞا ٍو

 
ً
ظا لازغ للهىُٞت في مجخمٗاتهم ٧ان واضخا ، َو خمشلىن ا٢ىاله وؤقٗاٍع ٣ًخضي الىاؽ به ٍو

                                                 

 ل 1.  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 381-377 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (121) 

 .317-316ا 

  ز هص   اٌد .   (121) 
ً
 ػُ ج  شٓط  التِي

    .316ل ا 1.   رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 122 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (121) 

 .   318ل ا 1 رً ضحمل  اصً ل ج (123) 

 .   318ل ا 1 زدسض هٌؼهل ج (122) 

 .   317ل ا 1 زدسض هٌؼهل ج (122) 

 .   382 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (126) 
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 " وبًا٦م و مدا٧اة 
ً
آهظا٥، ول٨ً ال٣غشخي وي٘ يىابِ لال٢خضاء بالهالخحن ٣ٞا٫ مدظعا

٤ وجم٨ً الا٢ضام ٞةجها ج٣ُ٘ ب٨م"ؤصخاب الاخىا٫   .(047)٢بل بخ٩ام الٍُغ

ومً جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع ال٣ٟهاء الهىُٞت الظًً ٧ان لهم قإن ٖىض هىع الضًً 

)ث  (048)ػه٩ي، خامض بً مدمىص بً خامض الخّغاوي، ج٣ي الضًً املٗغوٝ بابً ؤبي الدجغ

 ومضعؾها، عخل بلى 271
ً
بٛضاص ول٣ي بها الكُش ٖبضال٣اصع  َـ(، قُش خّغان وزُُبها وُمٟخحها

 ًمصخي ٖلى سجاصجه ٖلى بؿاٍ للكُش ٣ٞا٫ الكُش ٖبضال٣اصع: 
ً
والػمه" ٞغآٍ الكُش ًىما

،  وبجى هىع الضًً (049)٦إوي ب٪ و٢ض ُصؾذ ٖلى بؿاٍ الؿلُان،  ٩ٞان ٦ما ٢ا٫" 

٣بل مدمىص املضعؾت في خغان ألظله وصٞٗها بلُه وصعؽ بها...  و٧ان هىع الضًً مدمىص ً

. وملا والٍ الؿلُان هىع الضًً ٢ا٫: "بكٍغ ان جتر٥ (021)ٖلُه، وله ُٞه خؿً ًْ" 

 .(020)املٓالم والًماهاث، وجىعر طوي الاعخام،  ٞإظابه بلى طل٪ " 

 لخغان،  و٧ان هىع الضًً ًىمئظ ناخب 
ً
 مً هىع الضًً ٢ايُا

ً
ظ٦غ ؤهه َلب ًىما ٍو

بً بغ٧اث، ؤبى املٗالي الخىبلي ال٣اضخي )ث  صمك٤، ٞؿّحر بلُه ؤؾٗض بً املىجا )او املىجى(

 مً جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع،  ٞخىلى ال٣ًاء و السُابت بدغان  280بٗض 
ً
ى ؤًًا َـ(، َو

 .(029)َـ 267ؾىت 

ًبضو مما ج٣ضم ؤن الؿلُان هىع الضًً ػه٩ي اهخٟ٘ بخالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي 

تي وكُذ ٖلى ًض هىع الضًً يمً الظًً اؾهمىا بضوع ٞاٖل في الجهًت الٗلمُت ال

 مكغوٖه الجهاصي يض الٟغهجت.

واملكاع بلُه  (024)و ؤظّل اجباٖه (022)ؤما واعر م٣ام الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي

مي، ؤخمض بً ؤبي ب٨غ بً  (022)بٗضٍ ٞهى ؤبى الؿٗىص بً الكبل الُٗاع الخٍغ

                                                 

 .   317ل ا 1 رً ضحمل  اصً ل ج (127) 

م  332-331ل ا 1 هـط ثطحلحه  ز:  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (128)   .     رً  الليزل  صض ت 123ر اُط

ر. 1988. ك يغل  اسٓحىض إتؼينل ر391ل ا 6 اصهمل ج   ل  1ل غ 1جل رج  1 .  صض ت مً ٓحم مٌِىز  مً  احيٍض

ل رشٓط  ز ٓحيع كػخؼليز رلً اُِحه مً صياخز  ال يز 181ل ا 1 .  رحنوت: ز ض  اوطع  ػ م .=    =ج 3ل غ 1رج 

 هي 632 اسًً ك س اطتلً رً هجم كهديضي  زلطوي ريرً   خى لز رت   ز  ا  ز ألب   اٌطج هيصر

.  ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز  مً 391ل ا 6.   رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 331ل ا 1 رً ضحمل  اصً ل ج (129) 

رل ج   .   181ل ا 1 احيٍض

 كً  رً   خى لز.   رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 333ل ا 1 رً ضحمل  اصً ل ج (121) 
ً
 ل 6ل هِ 

رل ج 391ا   .  181ل ا 1.  ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز  مً  احيٍض

 .   333ل ا 1 رً ضحمل  اصً ل ج (121) 

ر تلمل غ هي . بوُة  اؼلم  661 رً أب  حط ز ل ٓلي٘  اسًً كلط رً أتلس ر رً  السًم ل رت (121)  جل  11ل 1 ز ثيٍض

ٔيض ل ز ض  إٌطل رحنوتل  ل 7.  رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 1281-1281ل ا 2. ج 1988رثحُِّ  اسٓحىض ػهُ  ظ

 .   37-36ا 

 .   677ل ا 1 زىيويل  اؼ ِيت  إبنيل ج (123) 

 .   623ل ا 1 زدسض هٌؼهل ج (122) 



 

 

38 

 

َـ( " ٧ان له ٦غاماث و بقاعاث و٢بى٫ جام ٖىض السام و الٗام،  289)ث  (026)املباع٥

 ختى ًدهل في 
ً
ؿ٣ى وال ًلبـ زىبا ٌُ ُٗم وال ٌكغب ختى  ًُ ٣ه الٟىاء ال ًإ٧ل ختى  و٧ان ٍَغ

ٖى٣ه، و٧ان بحن ًضي هللا حٗالى   بمجزلت املُذ بحن ًضي الٛاؾل، ال ًؼا٫ مؿخ٣بل ال٣بلت 

 ظ
ّ
م الُبإ مخىايٗا"ٖلى َهاعة ال ًخ٩لم بال . و٧ان خؿً الازال١ ٦ٍغ

ً
. و٢ض (027)ىابا

،وخضر بصخيء ٌؿحر، واقخٛل بداله (028)صخب الكُش ٖبضال٣اصع وجسغط به وؾم٘ مىه

ظ٦غ "ؤن الكُش ابا الؿٗىص ٧ان (061)،  و٧ان مجزله مجم٘ ال٣ٟغاء(029)ًٖ الغواًت . ٍو

٣خه ؤن "ما ظاء مً ٖىض هللا ال ًغصٍ ؤ  مً امام و٢خه"،  و٧اهذ ٍَغ
ً
،  وال ًُلب قِئا

ً
بضا

 مً قُسه" (060)ؤخض" 
ً
 .(069). وط٦غ ابً ٖغبي "اهه ؤٖلى م٣اما

بضو ؤهه ٧ان ألبي الؿٗىص بً الكبل اجبإ مً ؤَل الخ٨م مشل اؾخاط الضاع ًٖض  ٍو

. وملا جىفي ؤبى الؿٗىص " بىىا ٖلُه ٢بت (062)الضًً ؤبي الخؿً ٖلي بً بسخُاع البٛضاصي

 .(064)"  ٖالُت، و٢بٍر ْاَغ ًؼاع

ومً ؤوالص ؤمغاء الٗغب الظًً صخبىا الكُش ٖبضال٣اصع، ههغ بً مىهىع بً الخؿً 

َـ(، وفي َظا صاللت ٖلى ؤن الخهىٝ قمل  288)ث  (062)الىمحري لاصًب الكاٖغ الخىبلي

 مً مسخل٠ ٞئاث املجخم٘ بما ٞحهم لامغ اء.
ً
 ؤهاؾا

مضًً املٛغبي، قُٗب بً ومً ؤقهغ  مً لبـ السغ٢ت مً الكُش ٖبضال٣اصع،  ؤبى 

َـ( مً ؤُٖان مكاًش املٛغب وؤخض ؤوجاصَا،  ظم٘ بحن  291)ث  (066)الخؿحن لاهضلسخي

                                                                                                                                            

 .   389 ل ا1ل َ 8ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج (122) 

 .  389ل ا 1لَ 8أهـط ثطحلحه  ز:  ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج (126) 

 . 117 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا 

م  119 اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا    .  222ر اُط

ر كػ مل ج   . 121ل 132لا 21ثيٍض

م  711ل ا 1  جيم ل هٌحيت  وؽل ج    .  زىيويل 231ر اُط

 . 623ل ا 1 إبنيل ج  اؼ ِيت 

 .    221ل ا 6 رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 

 .   389 ال 1لَ 8 جػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل (127) 

 .   117 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (128) 

 .   391ل ا 1لَ 8ػ ؽ  رً   جىظيل مطآ   اعمينل ج (129) 

ر كػ م ج 119 اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا (161)   .   132ل ا 21.  ثيٍض

 .   711-711ل ا 1  جيم ل هٌحيت  وؽل ج (161) 

 .   623ل ا 1 زىيويل  اؼ ِيت  إبنيل ج (161) 

ل  رً 287هي و كعاه ػىة  282ضث ه  اىيصط أػحيش  اس ض ػىة (163)  ٔين ًُه ًظ  واه ُ ٘ى  اٌىػ ل  هيل و هِؼم  ز ز ض ل و

م  226ل ا 1ل َ 2ثلخُص مجلم آلاز عل ج    .    636ر  اُط

 .   391ػ ؽ  رً   جىظيل  زدسض هٌؼهل ا (162) 

 .   282ل ا 6 رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج (162) 

 . 111ل ا 216-212 هـط ثطحلحه  ز:   ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (166) 



 

 

39 

 

ٗت والخ٣ُ٣ت و ؤٞتى ببالص املٛغب ٖلى مظَب مال٪ وهاْغ وؤملى و٢هضٍ َلبت  ٖلمي الكَغ

الٗلم و ؤزظوا ٖىه، وجسغط بصخبخه ٖضص مً لا٧ابغ، ؾ٨ً بالص املٛغب وجىفي 

. و٢ض لبـ زغ٢ت الخبر٥ مً الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي في الدج وؾم٘ ٖلُه (067)بخلمؿان

 مً مغوٍاجه وظلـ بحن ًضًه
ً
. و٧ان ؤبى مضًً ًغؾل بٌٗ جالمُظٍ،  مشل (068)ظؼءا

غظان الض٧الي، مً املٛغب بلى الكُش ٖبضال٣اصع ٧ي ٌٗلمهم ال٣ٟغ، و٢ض  الكُش نالر بً ٍو

كٍغ  بإمغ الكُش ٖبضال٣اصع زم عظ٘ بلى ظلـ الض٧الي في زلىة ببٛضاص ماثت ٖو
ً
ً ًىما

حن في ٖهٍغ "(069)املٛغب ُت و الٗاٞع . (071). ٢ا٫ الظَبي: "٧ان ]ؤبى مضًً[ ٦بحر الهٞى

ى "قُش ؤَل املٛغب" ؿمُه ابً ٖغبي (079)، وؤخض قُىر مخي الضًً بً ٖغبي(070)َو ، َو

ظ٦غ ؤهه "زغط ٖلى ًضٍ ؤل٠ قُش مً لاولُاء ؤولي(072)"بكُش الكُىر"   . ٍو

 .(074)ال٨غاماث"

ى خا٫ ج٨غع في  ىا٥ ماٌكحر بلى جسّىٝ الضولت في املٛغب مً ٦ثرة اجبإ ؤبي مضًً، َو َو

ا مً الضو٫، خُض وشخى بٌٗ الٗلماء بالكُش ؤبي مضًً ٖىض ٣ٌٗىب املىهىع و٢ا٫  ٚحَر

 باإلمام  املهضي،  و ؤجباٖه ٦شحرون ب٩ل بلض"
ً
، له: "بها هساٝ مىه ٖلى صولخ٨م،  ٞةن له قبها

٤  .(072) ٞبٗض بلُه ٌؿخ٣ضمه، ول٨ً ابا مضًً جىفي بالٍُغ

                                                                                                                                            

ر كػ ملج  م  398ل ا 21 اصهبيل ثيٍض   .   212ر  اُط

 . 113ل ا 3 البن  ز دبن مً هبنل ج 

ُيتل ج  م  92ل ا 16 ادٌسيل  اى  ز رياًى   .  2212ر اُط

 . 237 رً  زلًِل ػ ِيت  واُي ل ا 

م  711ل ا 1  جيم ل هٌحيت  وؽل ج    . 231ر اُط

م  117-112ل ا 1 ل  اؼ ِيت  إبنيل ج .  ا لط و11 احيز زل ُ بس   جى هطل ا   .  احللؼيو ل أتلس رً محلس 172ر اُط

جل رثحُِّ  اسٓحىض إتؼين ك يغ ل  8هي  .  هٌح  اؼُم مً هدً  هساؽ  اطػُمل غ ررسون  ل  1121 زِطيل رت 

 7. ج 1988ز ض صيزضل رحنوتل 

 .292ل ا 6.  رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 122-136ا 

 .   212ل 212-212 زل رهجة  ػط ضل ا  ا ؼىى(167) 

.     احيز زل ُ بس   جى هطل 316ل ا 1.  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 122 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (168) 

 .   138ل ا 7.  احللؼيو ل هٌح  اؼُمل ج 11ا 

 .   111 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (169) 

ر كػ مل ج (171)   .   399ل ا 21 اصهبيل ثيٍض

ُيتل ج 113ل ا 3 اصهبيل  البنل ج (171)   .  237.   رً  زلًِل ػ ِيت  واُي ل ا 92ل ا 16.   ادٌسيل  اى  ز رياًى

 .   292ل ا 6.   رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 711ل ا 1  جيم ل هٌحيت  وؽل ج (171) 

 .   292ل ا 6 رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج (173) 

 .   136ل ا 7 احللؼيو ل هٌح  اؼُمل ج (172) 

 .   121ل ا 7 احللؼيو ل هٌر  اؼُمل ج (172) 
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 ،" وألبي مضًً ٦الم في الخهىٝ ٖا٫،  ومىه ٢ىله:  "بطا ْهغ الخ٤ لم ًب٤ مٗه ٚحٍر

، و٢ىله "بٟؿاص الٗامت (076)و٢ىله "الازالم ان ٌُٛب ٖى٪ السل٤ في مكاَضة الخ٤"

 .(077)ىن " جٓهغ والة الجىع، وبٟؿاص السانت جٓهغ صظاظل الضًً الٟخاه

ٌؿخض٫ مً جغظمت ؤبي مضًً ؤهه ٧ان َىال٪ نلت واضخت بحن نىُٞت املٛغب و نىُٞت 

، وؤن ملخهىٞت بٛضاص مً الاهدكاع والخإزحر في 
ً
املكغ١، وؤن الخٟاٖل بُجهما ٧ان ٢اثما

 املجخمٗاث إلاؾالمُتا٦ثر مما ٧ان للسالٞت الٗباؾُت هٟؿها آهظا٥.

اصع الجُلي، الكُش ؤبى ٖلي الخؿً بً مؿلم ومً مكاَحر جالمُظ الكُش ٖبضال٣

َـ( ٧ان مً لابضا٫، و٧اهذ الؿبإ جإوي بلى 294)ث  (078)ال٣اصسخي، و٢ُل الٟاعسخي،

اعجه،  و٧ان له عباٍ بال٣اصؾُت خه،  و٧ان السلُٟت و ؤعباب الضولت ًمكىن بلى ٍػ . (079)ػاٍو

جغصص بلُه إلامام  الىانغ ج٣ٟه في قبِبخه، و٧ان ؤبى الٟغط بً الجىػي ًبالٜ في حُٗٓمه، و 

خبر٦ىن به . صخب الكُش (081)لضًً هللا و٧ان ٌٗخ٣ض ُٞه،  و٧ان الىاؽ ٣ًهضوهه ٍو

 .(080)ٖبضال٣اصع واقخٛل بالٗباصة والاه٣ُإ بلى هللا، و٧ان طا ٦غاماث

اعاث  بن جغصص الىانغ لضًً هللا ٖلى مشل َاالء الغظا٫ له صاللت، وعبما ٧ان ملشل َظٍ الٍؼ

 في البدض.ؤزغ في جىظ
ً
ا الخ٣ا  هدى جىُٓم الٟخىة التي ؾُإحي ط٦َغ

ً
 ه الىانغ الخ٣ا

ومً مكاَحر ٣ٞهاء الهىُٞت الظًً لبؿىا السغ٢ت مً الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي وج٣ٟهىا 

ٖلُه وؾمٗىا الخضًض مىه، و٧ان لهم صوع ًظ٦غ في الضولت الىىعٍت ولاًىبُت، الكُش ؤبى 

ٚىاثم الاههاعي الضمك٣ي ال٣ُٟه الخىبلي  الخؿً ٖلي بً ببغاَُم بً هجا بً

ل مهغ، واملٗغوٝ بابً هجُت  و )ابً هجا(،  بٗشه هىع  299)ث  (089)الىأٖ َـ( هٍؼ

 بلى بٛضاص ؾىت 
ً
َـ،  "زم ؾ٨ً مهغ ٢بل صولت نالح  264الضًً مدمىص بً ػه٩ي عؾىال

                                                 

 .   116ل ا 1 ا لط و ل  اؼ ِيت  إبنيل ج (176) 

 .   123ل ا 7 احللؼيو ل هٌح  اؼُمل ج (177) 

ر كػ13 هـط ثطحلحه  ز:  أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (178)   ل 21 مل ج  .   اصهبيل ثيٍض

م  128ا  م  396-392ل ا 1 .  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 183ر اُط  .  رً  الليزل  صض ت  111ر اُط

ي٘  رً ضحم: " أصله مً 217ل ا 6 اصهمل ج  ة رن ط كِسخى ًِي٘ اهي  اِيزػُة "ل ُو .  ُي٘ أرى  يمة إهه " مً ٍُط

ة مً ُطي زحُ  مً ػى ز بوس زل رم ة ًِي٘ اهي  اٌيضػُة مً ج ط كِسخى ".    تىض   ٍُط   هحِ  من ي إلى ٍُط

ر كػ مل ج 13أرى  يمةل  اصً ل ا (179)  ل ا 1.  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 129ل ا 21.   اصهبيل ثيٍض

 .   217ل ا 6.  رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 396

ر كػ مل ج (181)   .   129ل ا 21 اصهبيل ثيٍض

ر كػ مل ج (181)   .   392ل ا 1.   رً ضحمل  اصً ل ج 128ل ا 21 اصهبيل ثيٍض

هي .  ػىي  ابَن  ا يم ل وهى مذحدط إحيع  ابَن  ا يم  اللليز  623 هـط ثطحلحه  ز:  ا ىس ضيل  اٌحح رً كلزل رت (181) 

. 312-312. ا 1979 اِيهط ل  هي ل غ ررسون ل رثحُِّ زٓحىض  ًححُة  اىبن وي ل مٕح ة   خيهجزل 297كصٌهيو  رت 

.  احيز زل ُ بس   جى هطل 131ل 126-122.     ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل 32-32أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا 

. ك يغل  اسٓحىض  تؼينل  صض ت مً ٓحم مٌِىز  مً 222-222ل ا 6.  رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 71-71ا 

رل ج   .   32-32ػخؼليز الرً   خى لز .   أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا رٓحيع ك  196-193ل ا 1 احيٍض
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ى الظي هّم ٖلى ٖماعة الُ مجي الكاٖغ و الضًً وفي ؤًامه و٧ان له مىه مجزلت ظلُلت، َو

ؤصخابه بما ٧اهىا ٖؼمىا ٖلُه مً ٢لب الضولت ٞكى٣هم نالح الضًً.... و٧ان نالح الضًً 

، و٧ان له ظاٍ ُٖٓم و خغمت  ؼ و ٚحٍر ٩ًاجبه و ًدًٍغ مجلؿه َى وؤوالصٍ  الٍٗؼ

غ الىٖٔ بٗض اه٣ًاء نالة الجمٗت لاولى في  (082)ػاثضة" ى الظي ههب له ؾٍغ ، َو

َـ، وطل٪ بٗض زُبت ال٣اضخي  282عظب  97ًض نالح الضًً ًىم  ال٣ضؽ بٗض ٞخدها ٖلى

ٓه  .(084)ابً الؼ٧ي، و٢ض خًغ نالح الضًً ٖو

وفي مهغ "٧ان ٌٗٔ بجام٘ ال٣غاٞت مضة َىٍلت، وله ٞحها وظاَت ُٖٓمت ٖىض امللى٥... 

و٧ان نالح الضًً... ٌؿمُه ٖمغو بً الٗام، و ٌٗمل بغؤًه، و٧ان ؤَل  مهغ ال ًسغظىن 

ً الضًً ٌٗجي ابً هجُت و٦شحر مً ؤعباب الضولت "   .(082)ٖما ًغاٍ لهم ٍػ

 .(086)حٍر مً لا٧ابغ وؤٖ بجام٘ املىهىع وفي بٛضاص اظخم٘ بالكُش ٖبضال٣اصع ٚو

خابٗه الخاصفي، زبر لبـ ابً هجا السغ٢ت مً الكُش ٖبضال٣اصع  ظ٦غ الكُىىفي، ٍو ٍو

 ًا٦ض ُٞه اجها٫ ابً هجا 
ً
الجُلي و٢غاءجه ال٣ٟه ٖلُه وؾماٖه الخضًض مىه، زم ًظ٦غ زبرا

ث الجُلي،  خُض بن  ابً بالضولخحن الىىعٍت و لاًىبُت و ؤزٍغ ٞحهما بؿبب ٦غامت مً ٦غاما

 
ً
 و ؾهال

ً
هجُت حج زم ؤحى بٛضاص والخ٣ى بالجُلي ٞلما ؾلم ٖلُه ٢ا٫ له الجُالوي" ؤَال

ت"،  ٞخعجب ابً هجا و٢ا٫ له: ٠ُ٦ واها ال ؤخؿً ؤصدر الٟاجدت،  بىأٖ الضًاع املهٍغ

اصع[ ٣ٞا٫: ؤمغث ؤن ؤ٢ى٫ ل٪ َظا. ٢ا٫ ابً هجا: "ٞاقخٛلذ ٖلُه ]ؤي ٖلى الكُش ٖبضال٣

ً ؾىت،  وج٩لمذ  بالٗلم ٟٞخذ هللا ٖلّي بالٗلم في ؾىت ما لم ًٟخده ٖلى ٚحري في ٖكٍغ

ببٛضاص "، وملا اؾخإطن للؿٟغ بلى مهغ ؤوناٍ الجُلي ؤن ٣ًى٫ لجِل هىع الضًً املخإَب 

لضزى٫ مهغ ؤجهم لً ًمل٨ىا مهغ في َظٍ املغة و بهما في مغة ؤزغي، ٞلما ؤبلٛهم ابً هجُت 

 ٞإزبٍر ان ظِل  لم ٣ًبلىا
ً
مىه، زم بن ابً هجُت صزل مهغ ٞىظض السلُٟت املهغي مخإَبا

 وؤَلٗه 
ً
هىع الضًً لً ًىجر في مؿٗاٍ، ٞلما جد٤٣ لامغ  اجسظٍ السلُٟت املهغي ظلِؿا

، زم ظاء ظِل هىع الضًً في الشاهُت ٞمل٨ىا مهغ، وؤ٦غمىا ابً هجُت بال٨الم  ٖلى اؾغاٍع

 .(087)الظي ٢اله لهم بضمك٤

 لبضاًت 
ً
بن مدىع َظا السبر َى ؤخضي ٦غاماث الكُش ٖبضال٣اصع، و٠ُ٦ ٧اهذ ؾببا

اجها٫ ؤخض جالمُظٍ بإعباب الؿلُت، ولِؿذ ال٨غاماث بدّض طاتها مدىع الاَخمام َىا،  

ٞهظا مما ال ًدؿ٘ البدض له،  وبهما ما حهم البدض َى مضي جإزغ ؤَل طل٪ الٗهغ 

                                                 

 .   32-32أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (183) 

رل ج 312 ا ىس ضيل ػىي  ابَن  ا يم ل ا (182)   ل 1. ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز  مً  احيٍض

 .192ا 

 .   192-192ل ا 1ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز ل ج(182) 

 .   222ل ا 6.  رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 192ل ا 1ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز ل ج (186) 

 .   71-71.  احيز زل ُ بس   جى هطل ا 131ل 126-122 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (187) 
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بها ٖلى هدى ؤملى ٖلحهم في بٌٗ لاخُان مىا٢ٟهم في  بال٨غاماث ومى٢ٟهم مجها وبًماجهم

سُت. و٦ما ؤهه ًهٗب جهىع الخهىٝ بضون ٦غاماث في ال٣غن الؿاصؽ  لاخضار الخاٍع

 بطا لم ًازظ بٗحن 
ً
 ٢انغا

ً
الهجغي، ٦ظل٪ ٞةن جهىع مجخم٘ جل٪ الٟترة ًب٣ي جهىعا

ذي،  وطل٪  ا في الٟٗل الخاٍع خباع صوع ال٨غاماث ُٞه وؤزَغ بهٝغ الىٓغ ًٖ مى٠٢ الٖا

 مٟاصَا 
ُ
ا٦ض َظا ال٣ى٫ خ٣ُ٣ت ، ٍو

ً
 ٧ان ؤم بًجابُا

ً
املاعر ججاٍ ال٨غاماث الهىُٞت، ؾلبُا

سُت ًسلى مً ط٦غ ؤصخاب ال٨غاماث، لامغ  الظي ًض٫  ؤهه ال ٩ًاص مهضع مً املهاصع الخاٍع

ت ألَل جل  مً الٗىانغ الىٟؿُت و ال٨ٍٟغ
ً
 زابخا

ً
٪ الٟترة،  ٖلى ؤن ال٨غاماث ٧اهذ ٖىهغا

ذي لهم.  وبالخالي ٞةجها جضزل في الٟٗل الخاٍع

ومً مكاَحر جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع، الخاٞٔ ٖبض الٛجي بً ٖبض الىؤخض امل٣ضسخي 

َـ( ٢ضم بٛضاص َى واملى٤ٞ بً ٢ضامت امل٣ضسخي ٞجزال في مضعؾت  611)ث  (088)الجماُٖلي

ما وؾمٗا ٖلُه، زم جىفي الكُش الكُش ٖبضال٣اصع ملا جٟغؽ ٞحهما السحر والهالح ٞإ٦غمه

ٖبضال٣اصع بٗض ٢ضومهما بسمؿحن لُلت،  و٧ان مُل ٖبض الٛجي بلى الخضًض و املى٤ٞ بلى 

، ٢ا٫ مى٤ٞ الضًً بً ٢ضامت امل٣ضسخي: "لبؿذ اها والخاٞٔ ٖبض الٛجي (089)ال٣ٟه

ال٣ٟه السغ٢ت مً ًض قُش إلاؾالم     مخي الضًً ٖبضال٣اصع في و٢ذ واخض، واقخٛلىا ٖلُه ب

، و٢ض (091)وؾمٗىا مىه واهخٟٗىا بصخبخه ولم هضع٥ مً خُاجه ؾىي زمؿحن لُلت" 

اقتهغ ٖبض الٛجي بالغخلت في َلب الخضًض، ومً مهىٟاجه ٦خاب ال٨ما٫ في اؾماء الغظا٫، 

 باملٗغوٝ جهاًء ًٖ 
ً
 ؤّماعا

ً
 ٖابضا

ً
، و٧ان ػاَضا حٍر  ٚو

ظ٦غ له ابً عظب بٌٗ ال٨غاماث (090)املى٨غ  .(099)ٍو

 612)ث  (092)جالمُظ الكُش الجُلي، ٖبضهللا بً ؤبي الخؿً بً ؤبي الٟغط الجباجي ومً

مٍغ بخضي   وؤؾلم ٖو
ً
ت الجبت مً ٖمل َغابلـ بجبل لبىان، و٧ان ههغاهُا َـ(، مً ٢ٍغ

َـ، وصخب الكُش ٖبضال٣اصع وج٣ٟه ٖلى  241ٖكغة ؾىت زم عخل بلى بٛضاص في ؾىت 

                                                 

 ا ؼىى زل  .121.  رً  اؼيعزل   جيمم  زذحدطل ا 27-26 هـط ثطحلحه  ز:  أرى  ا يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (188) 

 ل وهحنهي. 131ل 131رهجة  ػط ضل ا 

م  173 اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا    .  1118ر اُط

م  31-2ل ا 1.  رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج 28-26ل ا 13 رً ٓسحنل  ا س ًة و  ان يًةل ج    .   112ر اُط

 .   26 اصً  كلى  اطوطححنل ا (189) 

 .   131 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (191) 

 .   173 اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا (191) 

 .   17ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (191) 

م  117.  اصهبي  زذحدط  زححيج إاُهل ا 131 هـط ثطحلحه  ز:  ا ؼىى ز رهجة  ػط ضل ا (193)  ر 813ر اُط  . ثيٍض

ُيتل ج  .172ل ا 23كػ مل ج  م  22ل ا 1.  رً ضحمل  اصً ل ج 69ل ا 17 ادٌسيل  اى  ز رياًى  .  رً 112ر اُط

 .   186ل ا 1.    ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز ل ج 19ل ا 7 الليزل  صض ت  اصهمل ج 
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بضال٣اصع واقخٛل بالٗباصة والاه٣ُإ وملا جىفي ، و٢ض الػم الكُش ٖ(094)مظَب ابً خىبل

  (092)الكُش ٖبضال٣اصع ؾاٞغ بلى انٟهان واؾخىَجها
ً
و٢ض خ٩ى ًٖ الكُش ٖبضال٣اصع ٦شحرا

 .(096)مً اخىاله و٦غاماجه

 و٢٘ له م٘ الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي ُٞه صاللت واضخت ٖلى صوع 
ً
ظ٦غ الجباجي ؤمغا ٍو

ىٝ ال٣ٟهاء آهظا٥، ٣ٞض ط٦غ الجباجي ؤهه ٧ان ٌؿم٘ الكُش ٖبضال٣اصع في بخُاء جُاع جه

 ٢لبه واقخهى ؤن ًى٣ُ٘ ًٖ 
ّ
٦خاب خلُت لاولُاء ٖلى قُسه ؤبي الًٟل بً هانغ، ٞغ١

كخٛل بالٗباصة ٞمطخى بلى الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي ٞهلى زلٟه، ٞلما ظلـ هٓغ  السل٤ َو

٘ ختى جخ٣ٟه وججالـ الكُىر بلُه الكُش ٖبضال٣اصع و٢ا٫:  "بطا ؤعصث الاه٣ُإ ٞال جى٣ُ

ش  وجخإصب بهم، ٞدُيئظ ًهلر ل٪ الاه٣ُإ، وبال ٞخمطخي وجى٣ُ٘ ٢بل ؤن جخ٣ٟه واهذ ٍٞغ

خ٪ و حؿإ٫ الىاؽ ًٖ ؤمغ  كذ ٞةن ؤق٩ل ٖلُ٪ شخيء مً ؤمغ صًى٪ جسغط مً ػاٍو ما َع

ؿإ٫ الىاؽ ًٖ ؤمغ صًىه. ًيبغي  خه َو ت ؤن ًسغط مً ػاٍو صًى٪؟ ما ًدؿً بهاخب الؼاٍو

ؿخًاء بىىعٍ" له ٌُ ت ؤن ٨ًىن ٧الكمٗت   .(097)اخب الؼاٍو

بن في َظٍ الخ٩اًت صاللت ٖلى مىهج الجُلي في جغجِب ال٣ٟه ٢بل الاه٣ُإ والخهىٝ،  

و٢ض ؤؾهم َظا املىهج في الاعج٣اء بال٣ٟهاء و بالهىُٞت ٖلى خّض ؾىاء،  وفي عّص ال٣ٟه و 

 لآلزغ، وعبما ٧ان 
ً
صاٞ٘ الجُلي في خغنه ٖلى جغجِب الخهىٝ ل٨ُىن ؤخضَما اؾخمغاعا

 للمساَغ الاظخماُٖت التي جترجب 
ً
ال٣ٟه ٢بل الخهىٝ ؤن ال ًضعي الخهىٝ ٚحر ٣ُٞه هٓغا

ُت.  ٖلى اهٟالث الخهىٝ مً يىابُه الكٖغ

و٢ض ٧ان الجباجي ٦بحر الخغمت ببٛضاص وبإنبهان، و٧ان بطا مصخى في ؾى١ انبهان ٢ام له 

 .(098)ؤَل الؿى١ 

الجُلي املٗغوٞحن، ٖمغ بً مؿٗىص بً ؤبي الٗؼ الٟغاف، ؤبى ال٣اؾم  ومً جالمُظ الكُش

َـ(، ؤخض ؤُٖان ؤصخاب الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي،  صخبه مضة 618)ث (099)البزاػ

٣خه، و٢ض  َىٍلت، وج٣ٟه ٖلُه وؾم٘ مىه الخضًض وجسل٤ بإزال٢ه وجإصب بأصابه وؾل٪ ٍَغ

ت )عباٍ( له بلى ظاهب مسجض ٧ان له زان ًبُ٘ ُٞه البز زم جغ٥ طل٪ واه٣ُ٘ بل ى ػاٍو

                                                 

ر كػ مل ج (192)   .   172ل ا 23 اصهبيل ثيٍض

 .   118-117 اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا (192) 

 .   26ل 1ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج   رً(196) 

 كً  رً  اىجيض.   رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 26ل ا 1 رً ضحمل  اصً ل ج (197) 
ً
 .31ل ا 7ل هِ 

رل ج 26ل ا 1 رً ضحمل  اصً ل ج (198)   كً  رً   خى لز. ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز  مً  احيٍض
ً
 .   187ل ا 1ل هِ 

ر بوس زل ج (199)  م  112ل ا 2 هـط ثطحلحه  ز:  رً  اىجيضل شً  ثيٍض   . 1182ر اُط

 . 131 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا 

م  188 اصهبيل  زذحدط  زححيج إاُهل ا    .  1167ر اُط

ر كػ مل ج   .   313ل ا 23ثيٍض
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، و٢هضٍ الىاؽ  بالجاهب الٛغبي، والخد٤ به ظماٖت مً الاجبإ، ٞاقتهغ اؾمه وقإ ط٦ٍغ

اعة و٦ثر ال٣ٟغاء ]اي مً الهىُٞت[ خىله،  وناع الىاؽ ٣ًهضوهه بالىظوع و الهض٢اث  للٍؼ

ى٤ٟ طل٪ ٖلى مً ٖىضٍ، وجاب ٖلى ًضٍ زل٤ ٦شحر مً  زىاّم ممالُ٪ والهباث والٟخىح ٍو

السلُٟت التر٥، ولبؿىا مىه زغ٢ت الخهىٝ ونلخذ ؤمىعَم واهخٟٗىا بصخبخه، وناع 

٣ت ال٣ىم، وله  اص والٗباص، و٧ان للبزاػ ٦الم خؿً ٖلى ٍَغ مجهم ظماٖت بلى م٣اماث الَؼ

 قٗغ في الخهىٝ،  ومىه ٢ىله:

 بلهـي ل٪ الخمــض الـظي اهذ اَلـه

 

 ـالٖلـى وٗـم ما٦ىذ ٢ـِ لهـا ؤَـ 

 

 
ً
 جؼصهـي جًٟــال

ً
 بطاػصث ج٣هُـغا

 

 ٦إهـي بالخ٣هُـغاؾخىظـب الًٟـال 

 

ش بٛضاص  –و٢ض خًغ ابً الىجاع  ٖىضٍ ٚحر مغة وؾم٘ ٦المه،  و٢ا٫  –ناخب طًل جاٍع

 .(911)ٖىه " ٖلى وظهه اهىاع الُاٖت " 

ان  . و٢ض ط٦غ الكُىىفي(910)و٢ا٫ الظَبي ٖىه "٧ان مً ب٣اًا املكاًش ال٨باع ببٛضاص"

 
ً
 مٟخُا

ً
 (919)البزاػ ٧ان ٣ٞحها

ًخجلى في جغظمت الكُش ٖمغ البزاػ همىطط ؾىؾُىلىجي الظي ٧ان للهىُٞت ببٛضاص، ٞهى 

٣ُٞه نىفي ناخب عباٍ وله ؤجبإ ٧ان مجهم ؤٖضاص ٦بحرة مً زىام ممالُ٪ السلُٟت 

 ٖلى ظاهب مً ظىاهب الخُاة السانت لسىاّم السلُٟت 
ً
ظا ًل٣ي يىءا التر٥، َو

م٨ً ٞهم جىظه زىام وخا غجر الباخض ؤهه السلُٟت الىانغ لضًً هللا،  ٍو قِخه، ٍو

ى ؤمغ ًضٖم ٖال٢ت  ممال٨ُه هدى الخهىٝ في ْل اَخمام الىانغ بدىُٓم الٟخىة،  َو

دخمل ؤن ٨ًىن  الخهىٝ بالٟخىة في ؤوازغ ال٣غن الؿاصؽ الهجغي وبضاًت ال٣غن الؿاب٘، ٍو

 ظُه مً الىانغ هٟؿه.مُل ممالُ٪ الىانغ بلى الخهٝى بخى 

٦ما ٌؿخيخج مً جغظمت البزاػ ؤن بٌٗ جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي ٧اهىا ًبىىن 

ظا ما جا٦ضٍ الترظمت  ٣ت الجُلي في الخهىٝ،  َو ؤعبُت ألهٟؿهم ًيكغون مً زاللها ٍَغ

.
ً
 الخالُت ؤًًا

ٖشمان بً  ومً مكاَحر جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي، الكُش ؤبى الشىاء مدمىص بً

ا٫ الخىبلي ّٗ َـ(، ٧ان مً الهالخحن لامغ ًً باملٗغوٝ و الىاَحن 619)ث (912)م٩اعم الى

                                                 

ر بوس زل ج (111)   .   112-112ل ا 2 رً  اىجيضل شً  ثيٍض

ر (111)   .   312ل ا 23كػ مل ج  اصهبيل ثيٍض

 .   133-131 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (111) 

 .81أهـط ثطحلحه  ز:  أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (113) 

ر كػ مل ج   . 328ل ا 23 اصهبيل ثيٍض

 .  77ل ا 13 رً ٓسحنل  ا س ًة و ان يًةل ج 
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٣ىن (914)ًٖ املى٨غ ٍغ ، ٢ا٫ ابً عظب: "و٧ان الكُش مدمىص و ؤصخابه ًى٨غون املى٨غ ٍو

ؿمى شخىت الخىابلت"  ٌُ غج٨بىن لاَىا٫ في طل٪.... و٧ان  ، ٣ٞض "ؤه٨غ ٖلى (912)السمىع، ٍو

ى قضًض في ظماٖت مً لا  مغ اء، وبّضص زمىعَم وظغث بِىه وبُجهم ٞتن و يغب مغاث، َو

 .(916)صًً هللا، له ب٢ضام و ظهاص " 

وفي َظا السبر ما ٌكحر بلى ظاهب مً الضوع الاظخماعي الظي ٧ان ٣ًىم به ٣ٞهاء الهىُٞت 

في  في بٛضاص،  وبسانت الخىابلت مجهم الظًً جؼاًض اهدكاع الخهىٝ بُجهم ٖلى هدى ظلي

 ال٣غن الؿاصؽ الهجغي.

ومما ًلٟذ الاهدباٍ ؤن الغباٍ الظي بىاٍ الىٗا٫ بباب لاػط ازخو بةًىاء ؤَل الٗلم مً 

م واهخٟ٘ به ٦شحرون م، خُض ٧ان ًازَغ حَر ظا املى٠٢ ججاٍ (917)امل٣اصؾت، ٚو . َو

 للخا٫ التي آ٫ بلحها ؤَالي بِذ امل٣ضؽ وما خىله مً جهجحر بز
ً
غ الٛؼو امل٣اصؾت مٟهىم هٓغا

الٟغهجي آهظا٥،  لامغ  الظي اؾخىظب حٗا٠َ املؿلمحن مٗهم،  ٩ٞان مى٠٢ الىٗا٫ املازغ 

للم٣اصؾت بغباَه بمشابت بؾهام مً مخهىٞت بٛضاص في املجهىص يض الٛؼو الٟغهجي. و٢ض 

 بُلبت الٗلم ختى ؤهه لم ٨ًً ُٞه بِذ زا٫ ٧279ان َظا الغباٍ في ؾىت 
ً
،  (918)َـ ملُئا

بضو ؤن   في بالص الكامٍو
ً
ٖلى ٖاصة الهىُٞت في  (919)الٟترة التي ٢ًاَا الىٗا٫ ؾاثدا

الؿُاخت، ٧ان لها ؤزغ بالٜ في مى٢ٟه املخٗا٠َ ٖلى هدى ممحز ججاٍ امل٣اصؾت بط لِـ السبر 

 ٧املٗاًىت.

 ؤن ؾُاخت الهىُٞت في البالص ٧ان لها ؤزغ حّٗضي إلاَخمام 
ً
ؿخٟاص مً طل٪ ؤًًا ٌُ و 

ا الهىفي البدذ،   إل ٖلى ؤخىا٫ البالص التي صزلَى مً خُض بن  ؾُاختهم م٨ىتهم مً إلَا

م جٟغ٢ها   باإلهخماء بلى ؤمتهم الىاخضة ٚع
ً
م و ؤ٢ىي قٗىعا  مً ٚحَر

ً
٩ٞاهىا بظل٪ ؤوؾ٘ ؤ٣ٞا

بمشابت الؿٟغاء الكٗبُحن بحن  –بًٟل ؾُاخاتهم –الؿُاسخي آهظا٥، وال ًبٗض ؤجهم ٧اهىا

                                                                                                                                            

م  63ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج    . 133ر اُط

 .  71ل ا 7 رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 

 .   111ل ا 1ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز ل ج 

 .   اصهبيل81أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (112) 

ر كػ مل ج      .77ل ا 13.  رً ٓسحنل  ا س ًة و ان يًةل ج 329ل ا 23ثيٍض

 . 62ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (112) 

 . 71ل ا 7 رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 

 .   111ل ا 1ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز ل ج 

 .111ل ا 1ك يغل  صض تل ج (116) 

 .  اصهبيل 81أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (117) 

ر كػ مل ج   . 329ل ا 23ثيٍض

 .   77ل ا 13 رً ٓسحنل  ا س ًة و ان يًةل ج 

 .   111ل ا 1ك يغل  صض ت مً ٓحم مٌِىز ل ج (118) 

ر كػ مل ج 81أرى  يمةل  اصً  كلى  اطوطححنل ا (119)   .   329ل ا 23.  اصهبيل ثيٍض
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داٞٓىن ٖلى اجهالها الكٗبي و٢ىة جغابُها، وبضوعَا مجخمٗاث املضن إلاؾالمُتالظ ًُ  ًً

ٖؼػث الغبِ الهىُٞت امل٣امت في الخىايغ إلاؾالمُتَظا الكٗىع ٖبر جىؤنل والخ٣اء ؤَل 

خى٢٘  الغبِ وال٣اصمحن مً مسخل٠ بالص إلاؾالم     لٛاًاث نىُٞت ؤو ٣ٞهُت ؤو ٧لحهما،  ٍو

 و 
ً
ت في ػمً ٧ان ُٞه الدكغطم الؿُاسخي، ؤن ج٨ىن ز٣اٞت ؤَل الغبِ الهىُٞت ز٣اٞت خضوٍّ

وعبما املظَبي،  َى الؿاثض،  بط لم ٌٗٝغ ًٖ الغبِ الهىُٞت آهظا٥ ؤجها م٣هىعة ؤو 

ظٍ محزة للغباٍ  مى٢ىٞت ٖلى مظَب صون آزغ ٖلى هدى ما ٧اهذ ٖلُه ؤ٦ثر املضاعؽ، َو

 الهىفي ٖلى املضعؾت ال٣ٟهُت.

 لل٣ٟغاء و ؤَل ٣ًى٫ ابً عظب ًٖ عباٍ الكُش مدمىص الى
ً
ٗا٫:  "و٧ان عباَه مجمٗا

الضًً ولل٣ٟهاء... ختى ٧ان إلاقخٛا٫ ُٞه بالٗلم ؤ٦ثر مً الاقخٛا٫ بؿاثغ املضاعؽ... ؾ٨ىه 

الكُش مى٤ٞ الضًً امل٣ضسخي،  والخاٞٔ ٖبض الٛجي ]امل٣ضسخي[ وؤزٍى الكُش الٗماص، 

م مً ؤ٧ابغ الغخالحن لُلب ا حَر اوي ٚو لٗلم"،  و٢ض ٧ان الىٗا٫ والخاٞٔ ٖبضال٣اصع الَغ

 .(901)ًجلـ في عباَه للىٖٔ

ومً مكاَحر مً لبؿىا زغ٢ت الخهىٝ مً ًض الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي،  مى٤ٞ الضًً 

 (900)ٖبضهللا بً ؤخمض بً مدمض بً ٢ضامت امل٣ضسخي الجماُٖلي زم الضمك٣ي الخىبلي

 ؤهه لبـ زغ٢ت الخهىٝ مً(909)َـ(، قُش إلاؾالم691)ث
ً
الكُش  ، و٢ض وعص آهٟا

ٖبضال٣اصع واقخٛل ٖلُه بال٣ٟه، ولم ًضع٥ مً خُاة الكُش ٖبضال٣اصع ٚحر زمؿحن 

 
ً
 في (902)ًىما

ً
 مخبدغا

ً
 مخٟىىا

ً
 مهىٟا

ً
 حجت مٟخُا

ً
. ٢ا٫ الظَبي: "و٧ان ]مى٤ٞ الضًً[ بماما

. وله مً املهىٟاث: املٛجي، وال٩افي، وامل٣ى٘، والٗمضة، والخىابحن (904)الٗلىم، ٦بحر ال٣ضع"

حَر ظ٦غ اهه قاع٥ م٘ نالح الضًً لاًىبي في الجهاص يض الٟغهجت(902)اٚو ، و٢ض (906). ٍو

 مً ٦غاماجه
ً
 .(907)ط٦غ ابً عظب بًٗا

ؤما ب٣ُت جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي، ٞهم ؤ٦ثر مً ؤن ًدهىا، و٢ض ط٦غ الكُىىفي 

ً مجهم مٗٓمهم مً مكاَحر ٣ٞهاء وخٟاّ و ٢ًاة جل٪ الٟترة ، ومً َ ىا ؤؾماء ٦شحًر

                                                 

 . 62ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (111) 

  .  71ل ا 7 رً  الليزل  صض ت  اصهمل ج 

 . 121ل 136ل 131ل 191 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (111) 

ر كػ مل ج   .291-283ل ا 22 اصهبيل ثيٍض

م  133ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج     .   171ر اُط

ر كػ مل ج (111)   .   283ل ا 22 اصهبيل ثيٍض

ر كػ م131 ا ؼىى زل رهجة  ػط ضل ا (113)   282ل ا 22ل ج .   اصهبيل ثيٍض

ر كػ مل ج (112)   .   282ل ا 22 اصهبيل ثيٍض

ر كػ مل ج (112)   .   287ل ا 22 اصهبيل ثيٍض

 .   291ل ا 22 زدسض هٌؼهل ج (116) 

 .   121ل ا 1 رً ضحمل  اصً  كلى ػ ِيت   خىيرلةل ج (117) 
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اصي للكُش ٖبضال٣اصع الجُلي في ٖهٍغ وؤزٍغ ال٨بحر  في  ًخجلى لىا وبىيىح جام الضوع الٍغ

غبا      .(908)الٗهىع التي جلذ ،وم٩اهخه في هٟىؽ املؿلمحن  قغ٢ا ٚو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ة بوس ز لز ض زيمىن لكلينل(118)   الٌيبس "ل" ُح يغ مؼ٘ى رحدطي 1119 اح لكلط لمحدًى

 .   113ا-23و هـط  ًظي صيزَ حلٌط لك س اِيزض  جُ و  ومصه ه  ادى ز ل اِيهط  لا          

ُة:  ال مة  هيع  اسًً آلااىسخي  ملجى  ا يظ   هم كىس  ادًى

ُة : » ًِ٘ى :   زحلًٕ  ز  تى ٘ ملجى  ا يظ   هم كىس  ادًى

ل ً  ثعتعته  اؼى َض كً زضحيت  اطحي٘ ل مم   خلّ رـيهط  

ة وهى كىن  ُّ ومم   خّ بؼط بط  ل ضدٍحه ػيُة ل وهلحه كل

حن ل واٖىهه ] ُؼم بوس ز ك س  اِيزض  الخيبٌحن وتف الليًض

ٔين   إُ و  [ صيتم  اِس   زللى مً شاٗ اِم رلي شٓط ل و

 ٘  ًِى
ً
  : هى أًظي

 و ز  اللُي  ريظ أ همأهي 
ً
 . « رل    ًط   أمؤل زوتهي .... ػطبي
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 ٢غاءاث في ال٨ٟغ الهىفي
 ٖىض الامام ٖبضال٣اصع الجُلي
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 املجاَضة

ًــىلي الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ، املجاَــضة ، ؤَمُــت اؾــخصىاثُت ، بدــض بهــه ًا٦ــض ٖلــى الالتــزام بهــا 

خــــه  الهــــىُٞت ٧اٞــــت ، ولٗــــل الؿــــغ وعاء طلــــ٪ ٨ًمــــً فــــي ٖــــّضَا  مــــً ظاهبــــه ٖبــــر مٟانــــل هٍٓغ

ـض ، مىـظ بـا٦ىعة ؾـلى٦ه الهـىفي وختـى بلىٚـه  ب٨ىجها الٟٗل الهىفي الـضاثم الـظي ًغاٞـ٤ املٍغ

ال٣ُحن املٗغفي الـظي ًخد٣ـ٤ باعجٟـإ الدجـب الٓلماهُـت ٖـً الـىٟـ وال٣لـب والؿـغ. ٖلـى ؤن 

ـــت املجاَـــضة ال حٗجـــي ٖىـــضٍ ؤ٦ثـــر مـــً ٦ىجهـــا  صـــخى َاٖـــت ، جل٣ـــى ٖلـــى الـــىٟـ املغاٚو ٣ٖىبـــت ٖو

واملساجلـــت واملدخالـــت وامللُئـــت بالـــضواهي واملؿـــلخت بـــامل٨غ وؤلـــىان الســـضإ ، والتـــي ًم٨ـــً ، ؤمـــام 

الخلـــىٍذ لهـــا بالٗهـــا وال٣ٗىبـــت ، ؤن جدىـــاوم وجٓهـــغ الُمإهِىـــت والـــظ٫ والخىايـــ٘ واملىا٣ٞـــت فـــي 

تــــرث َمخــــه السحــــر ، بِىمــــا هــــي جــــبًُ زــــالٝ طلــــ٪ ٞــــةطا مــــا بٚتــــ ّر بهــــا نــــاخبها وبَمــــإن بلحهــــا ٞو

لُـه ٞـةن الاؾــخمغاع (0)ججاَهـا ، ٞةجهـا ؾـخٗىص بلـى ؾــحرتها لاولـى والـى بْهـاع مـا بهُــىث ٖلُـه . ٖو

فــي املجاَــضة ٌٗجـــي الاؾــخمغاع ٖلـــى جُىَــ٘ الــىٟـ وجغوًٍـــها وج٣ىٍمهــا ، مـــً ؤظــل ؤن ج٨ـــىن ، 

ـــض ومُُـــت ؾـــهل  للمٍغ
ً
 مـــً الخمـــغص والاهٟـــالث ، ٖىهـــا

ً
ت  جهـــل بـــه بلـــى مبخٛـــاٍ ، بإمـــان ومـــً بـــضال

 فـــي زحـــر((
ً
 (9)صون مســـاَغ. بطن ٞـــالىٟـ مـــ٘ املجاَـــضة ، جهـــحر مُمئىـــت ، ))وجهـــحر ٧لهـــا زحـــرا

ـضم حٗل٣هـا بصـخيء مـً املسلى٢ـاث  ا ًإحي مً َاٖتها وججغصَا ٖو وبن ؤنل َمإهتها ومىب٘ زحَر

ملُـــــل بلـــــى ا٢تـــــراٝ الكـــــغ ، وؤمـــــا ٢بـــــل طلـــــ٪ ، ٞـــــال ًم٨ـــــً للمـــــغء ؤن ًخى٢ـــــ٘ مجهـــــا بال املسالٟـــــت وا

 والخُل٘ بلى مًاعب املدغماث.

 

 وال 
ً
 وال نــــٟاًء ؤبــــضًا

ً
 جهاثُــــا

ً
بطن ٟٞــــي مــــىهج الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع الهــــىفي ، ال ًىظــــض ونــــىال

 ، وبهمــا لامــغ ًدخــاط بلــى مخابٗــت مؿــخمغة ومغا٢بــت ال حكــىبها ٟٚلــت ، ألهــه مــا 
ً
 مًــمىها

ً
زالنــا

غة بلى قض لاخؼمـت والخلـىٍذ بٗهـا ال٣ٗىبـت ، صامذ َىال٪ هٟـ ، بطن ٞهىال٪ خاظت مؿخم

٣ــت الخــ٤ مكــغوٍ باملضاومــت  ــظا ٨ًــىن فــي خــ٤ ٧ــل الؿــال٨حن صون اؾــخصىاء ألن ؾــلى٥ ٍَغ َو

ـــــظا   (2)ٖلـــــى تهـــــظًب الـــــىٟـ ))الؿـــــِئت لاصب(( ٧ـــــي جىٟـــــخذ ُٖىاَـــــا وجـــــؼو٫ ٖـــــضاوتها لغبهـــــا ، َو

خُــاع ومسالٟــت الُبــ٘. ٞــةطا بالخإ٦ُــض ، ًدخــاط بلــى نــبر وو٢ــذ َىٍــل ، ألهــه ٌٗجــي الؿــحر يــض ال

مـا:  ض ٖلى ٞٗل املجاَضة ، ٞةهه ؾ٨ُدؿب ؤَم نـٟخحن ج٣غباهـه مـً هللا حٗـالى َو ما زبذ املٍغ

 الهض١  ومدبت املىلى حٗالى.

 

 

                                                 
 .183ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
 .11ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر

 .119ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    3ر



 

 

51 

 

هـــــمتها ٖـــــً املإلىٞـــــاث  بن املجاَـــــضة بمـــــا ؤجهـــــا حٗجـــــي مسالٟـــــت الهـــــىي وجدهـــــحن الـــــىٟـ ٖو

ـــض  ٞـــةن وخغماجهـــا مـــً الكـــهىاث واللـــظاث ، وخملهـــا وب٦غاَهـــا  ٖلـــى ج٣بـــل زـــالٝ مـــا تهـــىي وجٍغ

لُــه  َــظا ٌٗجــي اقــخمالها ٖلــى ظهــض بــالٜ ومكــ٣ت ُٖٓمــت ٢ــض جٟــى١ وجخجــاوػ َا٢ــت البكــغ. ٖو

ٞلىا ؤن هدؿاء٫: مً ؤًً ٌؿخمض الٗبض ال٣ضعة ٖلى بجُان طل٪؟ ًغي الكـُش ٖبـض ال٣ـاصع ، ؤن 

ــــظا ن َمـــــا مــــً ؤ٢ســـــخى املهــــضع املمــــض لهـــــظٍ الٗــــؼاثم َــــى: الخ٣ـــــىي والســــىٝ مـــــً هللا حٗــــالى  َو

 خايــغ الســىٝ مــً عبــه ، 
ً
الؿــُاٍ التــي جسصــخى الــىٟـ الخٗــغى لهــا ، ألن الٗبــض بطا ٧ــان ج٣ُــا

 نـــــٗب الازتـــــرا١ ، ٞـــــالخ٣ىي ججىبـــــه الســـــىى فـــــي الكـــــبهاث والســـــىٝ 
ً
ٞةهـــــه ؾـــــ٨ُىن مدهـــــىا

 الًـــغوعي مـــً ؾـــبل الخـــال٫ ، ممـــا 
ّ
لُـــه ٞـــال ًب٣ـــى ؤمامـــه بال ًجىبــه الخُلـــ٘ بلـــى املدغمـــاث ، ٖو

ؿض ُٞه مجاعي لاَىاء.ج٣ل مٗه خ
ُ
 ٓىّ الىٟـ وح

ٖلى ؤن مال٥ ٞٗل املجاَضة ، ال ٨ًخمل بـالخ٣ىي والسـىٝ مـً هللا حٗـالى ، بـل بهـه ًدخـاط  

ى: املغا٢بت التي ٌّٗغٞها الكُش ٖبض ال٣ـاصع بإجهـا: بَـإل الـغب ؾـبداهه ٖلـى  بلى ٖامل آزغ ، َو

ٖلـى ؤن املغا٢بـت ٖىـضٍ ال حٗجـي ؤ٦ثـر  (0)الٗبض ، واؾخضامت الٗبض لهظا الٗلم ًخم بمغا٢بخـه لغبـه

ـل( والـظي ظـاء  مً إلاخؿان الظي وعص ط٦ٍغ في الخضًض الىبىي الكهحر املؿمى بدـضًض )ظبًر

 .(9)ُٞه: إلاخؿان ؤن حٗبض هللا ٦إه٪ جغاٍ ٞةن لم جٍغ ٞةهه ًغا٥

 ل٩ــل زحــر صهُــىي وؤزــغوي ، ٖلــى ؤجهــا بىنــٟ
ً
ها بن املغا٢بــت فــي الؿــلى٥ الهــىفي ، حٗــّض ؤنــال

 بٗـض ؤن ًلتـزم 
ّ
 ؤو بِؿغ ومً صون ظهض و٢هض ، بل بجها ال جإحي بال

ً
ىا٫ ظؼاٞا

ُ
 ، ال ج

ً
 نىُٞا

ً
خاال

ــــ٤ الخــــ٤  وبخؿــــان مغاٖــــاة  الٗبــــض بمداؾــــبت هٟؿــــه وبنــــالح خالــــه واملىاْبــــت ٖلــــى لــــؼوم ٍَغ

ى ما ٌٗجـي املغا٢بـت الض٣ُ٢ـت  ال٣لب بِىه وبحن هللا حٗالى بلى صعظت ًلؼم مٗها خٟٔ لاهٟاؽ َو

للسُـــغاث والهـــىاظـ والخغ٧ـــاث والؿـــ٨ىاث الٓـــاَغة مجهـــا والباَىـــت ٧اٞـــت ، ؤي بمٗجـــى آزـــغ ، 

ؤن ًبـظ٫ الٗبــض ظهــضٍ ، ٧ــي ال ًهــضع مىــه ؤي ٞٗــل مسـال٠. ٞــةطا مــا ٖلــم الٗبــض وؤ٣ًــً ، بٗــض 

ــب ، وؤهــه ٖــالم بجمُــ٘  جم٨ىــه مــً خــا٫ املغا٢بــت ، بــإن هللا حٗــالى ، ٖلُــه ع٢ُــب ومــً ٢لبــه ٢ٍغ

فــــي ٧ــــل ؤو٢اجــــه وهــــاْغ بلــــى ظمُــــ٘ ؤٞٗالــــه وؾــــام٘ ل٩ــــل ؤ٢ىالــــه ومدــــُِ ب٩ــــل ؤخىالــــه وخايــــغ 

ً وال   فـــي ٚاًـــت الاؾـــخٗضاص والخإَـــب  ٞـــال ًىىقـــه الـــَى
ً
ص٢اث٣ـــه وؤؾـــغاٍع ، ٞةهـــه ؾـــ٨ُىن صاثمـــا

 الســـــٝؼ والخُـــــاء مـــــً عبـــــه  ٞحـــــزصاص بـــــظل٪ بلتزامـــــه 
ٌ
ه بكـــــضة ًخُـــــغ١ بلُـــــه الخ٩اؾـــــل ، وؾـــــُٗتًر

٨ـــــظا صوالُـــــ٪ ، ٞـــــ ةن خـــــا٫ املغا٢بـــــت الـــــظي ًـــــىعر ٢لـــــب الٗبـــــض الكـــــٗىع بدـــــضوص هللا حٗـــــالى. َو

بـــالسىٝ والخُـــاء ججـــاٍ هللا حٗـــالى ، ٞـــةن َـــظٍ )املكـــاٖغ( ؾـــخٗمل مـــً ظاهبهـــا ٖلـــى صٖـــم خـــا٫ 

 
ً
 ومخالػما

ً
 وجاما

ً
 .  (0)املغا٢بت وبصامخه ، وبظل٪ ٨ًىن البىاء الهىفي ٧امال

                                                 

 .1316ا – 3ج/ –وح   اوىُة اؼيابي   خّ كع  –  جُ و    1ر

ط   –تسًث صخُح محٌّ كلُه   1ر  .111ا – 1ج/ –  جيمم  ادوحن  –ضو   مؼلم و ا ذيضي كً أب  هٍط

د   خيطط ل رل سأ  زط رؼة مم  ُر  (1) ة ل إلى  اُى ِة  اِيزٍض إلى حيهم م سأ  زط ُ ة ل ً دص أصخيع  اؼٍط

س  اص ٓط ل ُل ه م ِة ل و اصي مٌيز : أن ًطبؽ  زٍط م ُلم  ُذه وأن ٌؼححظط ضوتيهُة  ُذه  ز  اؼٍط
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 ال٣ــــغب مــــً هللا حٗــــالى ، بط بن مضاومــــت الهــــ
ً
ىفي ٖلحهــــا ، ٌٗجــــي ؤهــــه بن املغا٢بــــت حٗجــــي ؤًًــــا

٠ ، بط الخـــظع ؾُصــخبه فـــي ظمُـــ٘ ؤٞٗالــه وؾـــخ٨ىن ظىاعخـــه  ؾــ٨ُىن فـــي م٣ـــام مــً هللا قـــٍغ

و٢لبــه فــي خٟــٔ مــىالٍ ، والســىٝ ٦ــظل٪ ، ؾــىٝ ال ًٟــاع١ ٢لبــه ، لٗلمــه بؿــُىة مــىالٍ  وؤمــا 

، ٞهــى  (9)الخُــاء الــظي َــى مــً مــضاعط ؤَــل السهــىم ، والــظي ًخىلــض مــً حٗٓــُم مىــىٍ بــىص

هاخب لل٣غب ، ألهه ًيب٘ مً ٖلم الٗبض بىٓغ الخ٤ بلُه ، ُٞضٞٗه طل٪ بلـى جدمـل قٗىع م

ــــــإة املجاَــــــضة. وؤمــــــا مدهــــــلت ٧ــــــل طلــــــ٪ ، ٞهــــــي ؤن مضاومــــــت ٢لــــــب الٗبــــــض ٖلــــــى إلاخؿــــــاؽ  َو

ؿـــعى  ــظا َـــى ٚاًـــت مـــا ًخمىـــاٍ الهـــىفي َو ـــض مـــً الخـــب ملـــىالٍ ، َو  املٍؼ
ً
باملغا٢بت،ؾــُىعزه خخمـــا

حن لاج٣ُـاء الـىعٖحنبلُه. املغا٢بت بطن ، م٣ام للٗ وهـي مـً  (0)لماء باهلل حٗالى الساثٟحن الٗاٞع

 فـــي مغاخـــل ؾـــلى٦ه املخـــإزغة ، بدُـــض ٨ًـــىن ٖىـــضَا 
ّ
ـــض بال ُٗـــت التـــي ال ًىالهـــا املٍغ امل٣امـــاث الٞغ

 للؿــ٨ىن جدـــذ هٓــغ  هللا حٗــالى ، وٗـــم بن ٧ــل الٗبــاص َـــم جدــذ هٓـــغ هللا 
ً
٢ــض َُــإ هٟؿـــه جمامــا

حن ٖــ خٗاٌكــىن مٗهــا فــي حٗــالى ، ول٨ــً ٞــغ١ الٗــاٞع م ، َــى ٦ــىجهم ٌٗــىن َــظٍ الخالــت ٍو ً ٚحــَر

ـــظا  م وؤ٦ثـــر بعيـــاًء ملـــىالَم َو  مـــً  ٚحـــَر
ً
٧ـــل ؤو٢ـــاتهم وؤخـــىالهم ، ومـــً زـــم ٞهـــم ؤ٦ثـــر بهًـــباَا

 له.
ً
 وؤ٦ثر خّبا

ً
 ٌٗجي ؤجهم ؤ٦ثر ٢غبا

 

لاَمُـــت ال٣هـــىي للمغا٢بـــت ، جـــإحي مـــً ٦ىجهـــا  جمشـــل ؤخـــض لاع٧ـــان الشالزـــت التـــي ًبجـــى ٖلحهــــا 

بٗـــضٍ ٖـــً املٗاصـــخي والـــؼالث زـــم  ـــض ، وهـــي: الـــىعٕ الـــظي ًســـغط الٗبـــض ٍو اله٩ُـــل الغوحـــي للمٍغ

املغا٢بــت التــي جــظ٦غ الٗبــض بىٓــغ الخــ٤ ٖــؼ وظــل الــضاثم بلُــه وخًــىعٍ مٗــه وبخاَخــه بٗاملــه ، 

 ؤن الؿــحرة 
ً
 بمداعبــت الــىٟـ والهــىي والكــُُان. ٖلمــا

ً
 املجاَــضة التــي جخدــضص خهــغا

ً
زــم ؤزحــرا

خلهـــا ٧اٞـــت ، ال ًم٨ـــً جسُلهـــا مـــً صون ؤي مـــً َـــظٍ لاع٧ـــان الشالزـــت  بط ال ٚجـــى الهـــىُٞت بمغا

للهىفي ، في َى٫ مؿحرجه الغوخُت ، ًٖ الىعٕ واملغا٢بـت واملجاَـضة. ومـً ظاهـب آزـغ ، ٞـةن 

َظٍ لاع٧ان مترابُت ومخالػمت ُٞما بُجها، بدُض ًلؼم ؤخـضَا ٖـً آلازـغ ، ٞالٗبـض الـظي ًيـخهج 

 
ً
 بمغا٢بـت عبـه  الىعٕ ب٨ىهه ؾلى٧ا

ً
ـه الىٟؿـُت وقـاٖغا  لىىاٖػ

ً
 ، ًهبذ بالًـغوعة مجاَـضا

ً
صًيُا

 له ، و٦ظل٪ الخا٫ م٘ ناخب املغا٢بت واملجاَض لىٟؿه.

ـض الٗـؼم ٖلـى املجاَـضة ، ٞةهـه البـض مـً ؤن جخـىٞغ ُٞـه ٖكـغ زهـا٫   ٞةطا ما ٣ٖـض املٍغ

ا ؾــخ٨ىن ٦ُٟلــت ويــامىت ، ًــغي الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ، ؤهــه لــى ؤ٢امهــا وؤخ٨ــم الٗمــل بهــا ، ٞةجهــ

ٟت.  لبلىٚه بلى املىاػ٫ لازال٢ُت الٗالُت واملغاجب الغوخُت الكٍغ

 

                                                                                                                                            

ٔيًة ل ًئش  مي ز وم كلى شاٗ ل ًئهه ػِ لى تي٘  زط ُ ة ل وهص   ا لىض  ة  ًلياُيثه  ال يزًة ومليم ثه  اسهٍُى

  ل ري خصض و اىضق و اح هم وتؼً  زليملة مم   خلّ ومم  ا ُر ومم   جليلى
ً
 . دحن ل ػُلعمه تحلي

ً مىيظ  – اهطوي   1ر  .22ا –٘  اؼيبٍط
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 ، ٞـةطا مـا ؤخ٨ـم 
ً
 وال ؾـاَُا

ً
 ، ٖامضا

ً
 وال ٧اطبا

ً
ؤولها: ؤن ال ًدل٠ الٗبض باهلل حٗالى ، ناص٢ا

ه طلـ٪ مـً هٟؿـه ، وبٖخـاص لؿـاهه ٖلُـه بدُـض نـاع ًخجىبـه فـي ٧ـل لاخـىا٫ ، ٞـخذ هللا حٗـالى لــ

ٗــت فــي صعظخــه و٢ــىة فـــي  لمـــ مٗــه ٞع  مــً بغ٦ــت ؤهــىاٍع ، ُٞٗــٝغ مىٟٗــت طلــ٪ فــي ٢لبــه ، ٍو
ً
بابــا

 في بهحرجه
ً
 ، ٞإهـه البـّض ؤن ًلمــ  (0)ٖؼمه وهٟاطا

ً
بط بن ٧ل ٖمل قـغعي ًلتـزم بـه الٗبـض ْـاَغا

.
ً
 ٞاثضجه باَىا

 

ــض مــً املؿــاثل املهمــت التــي ؤ٦ــضَا الكــٕغ ّٗ إلاؾــالمي  بن ججىــب الخلــ٠ فــي ٧ــل لاخــىا٫ ،  ٌ

ًــــــــها   ، ألهــــــــه ًخًــــــــمً بيــــــــماع الهُبــــــــت وإلاظــــــــال٫ للــــــــظاث إلالهُــــــــت ، وطلــــــــ٪ بٗــــــــضم حٍٗغ
ً
٦شحــــــــرا

ـــضم   ـــت. والقـــ٪ فـــي ؤن خـــغم الٗبـــض  ٖلـــى خٟـــٔ الهُبـــت وبْهـــاع إلاظـــال٫ ٖو للمٗـــامالث الضهٍُى

الخبؿــــــِ فــــــي ٖال٢خــــــه بالــــــظاث إلالهُــــــت ، ًدــــــىي ال٨شحــــــر مــــــً ؤصب الٗبىصًــــــت وخٟــــــٔ الخغمــــــت 

ُمـا ٖـضا  والخظلل والسًٕى ، ى ما ًُمذ بلى الخدلي بـه الهـىُٞت ٧اٞـت وفـي ٧ـل لاػمـان. ٞو َو

٣ــــضان الش٣ــــت  طلــــ٪ ، ٞــــإن فــــي الخلــــ٠ مؼالــــ٤ ظمــــت ٢ــــض جــــضٞ٘ بهــــاخبها بلــــى اٖخُــــاص ال٨ــــظب ٞو

 مٗجـى ٢ـى٫ ؤَـل السبـرة 
ً
ـى ؤًًـا  ، َو

ً
ـا  ملخْى

ً
 وهٟؿـُا

ً
 ؤزال٢ُـا

ً
ى مـا ًىلـض ازـخالال بالىٟـ ، َو

 لهُبت والاجؼان والش٣ت بالىٟـ.بإن: ججىب الخل٠ ًىعر املغء ا

 

. وبـــــالُب٘ ، ٞــــإن َـــــظٍ السهـــــلت ال 
ً
 ٧ــــان ؤم َـــــاػال

ً
الشاهُــــت: ؤن ًخجىـــــب الٗبــــض ال٨ـــــظب ظـــــاصا

جدخـــاط بلـــى ٦شحـــر ظهـــض لبُـــان صـــختها وبْهـــاع ٞاثـــضتها ، بط بن ال٨ـــظب مـــظمىم فـــي ٧ـــل الكـــغاج٘ 

لهـــــض١ ، وبكـــــ٩ل وامللـــــل ولاصًـــــان وختـــــى الـــــىٓم لازال٢ُـــــت الىيـــــُٗت ، وفـــــي امل٣ابـــــل ، ٞـــــإن ا

 فــي املــىاًَ ٧لهــا ، ال بـــل ختــى املهلــ٪ مجهــا. بطن ٞاظخىــاب ال٨ــظب ٌٗـــّض 
ً
مُلــ٤ ، ٌٗــض مدمــىصا

مـــــً البضاثـــــه لازال٢ُـــــت التـــــي ًخٗامـــــل بهـــــا الىـــــاؽ ، ختـــــى فـــــي خُـــــاتهم الُىمُـــــت ، ول٨ـــــً جإ٦ُـــــض 

حـرة ال ٚجـى  الهىُٞت ٖلى َظٍ السهلت ، ُٞه بقاعة بلى مـا ٣ًـ٠ وعاءَـا مـً ٞىاثـض عوخُـت ٞو

ــظا َــى بالًــبِ مــا ؾــُٗمل الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ٖلــى  ــض ٖــً امخال٦هــا والخدلــي بهــا ، َو ألي مٍغ

.  بْهاٍع

 

ــض بطا ججىــب ال٨ــظب فــي ٧ــل لاخــىا٫ ، وؤخ٨ــم طلــ٪ فــي هٟؿــه ، وبٖخــاص ٖلُــه لؿــاهه  بن املٍغ

ى به ٖلمه ، ختى ناع ٦إهه ال ٌٗٝغ ال٨ظب ، وبطا ؾمٗه مـً 
ّ
قغح هللا حٗالى به نضٍع ونٟ

ابــه ٖلُــه. بطن ٞالكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ، ًدــاو٫ فــي ط٦ــٍغ َــظٍ )السهــلت( ،  ٚحــٍر ، اؾــخهجىه ٖو

ُت ولازال٢ُـــت ، ٖلـــى الجىاهـــب الغوخُـــت  ؤن ٌؿلِ الًىء ب يـــاٞت بلـــى الجىاهـــب الكـــٖغ

ـــض بلـــى  ُــت ، بط بن قـــغح الهـــضع ونـــٟاء الٗلــم ، َمـــا مـــً ؤٖـــّؼ املىاَــب التـــي ٌؿـــعى املٍغ واملٗٞغ
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ـا.   ًــضٞ٘ جدهـُلها والخـىٗم بشماَع
ً
 بيـاُٞا

ً
ـا ٖلـى ؤن َـظٍ الٟىاثـض ال حكـ٩ل ، فـي الخ٣ُ٣ـت واٖػ

ــــض بلــــى ججىــــب ال٨ــــظب وعًٞــــه ، بط بن طلــــ٪ ٌٗــــّض مــــً ال٣ىاٖــــض املُل٣ــــت التــــي ال ًسخلــــ٠  املٍغ

ٖلحهــا ازىــان ، ول٨ىــه ٣ٞــِ ٌكــحر بلــى َبُٗــت حٗامــل الهــىُٞت مــ٘ لاقــُاء و٦ــىجهم ًىٓــغون بلــى 

 ؤؾغاع. ما جسُٟه الؿُىع وما جدىٍه السباًا مً

 

 
ّ
ــى ٣ًــضع ٖلُــه ، بال  ُٞسلٟــه بًــاٍ ، َو

ً
 قــِئا

ً
ــض مــً ؤن ٌٗــض ؤخــضا السهــلت الشالشــت: خــظع املٍغ

٣خــه ، ألن السلــ٠ مــً ال٨ــظب ، ٞــةطا ٞٗــل طلــ٪   ــظع بــّحن ٞإهــه ؤ٢ــىي ألمــٍغ وؤ٢هــض لٍُغ ُٖ مــً 

 (0)ٞـــخذ لـــه بـــاب الســـساء ومـــىذ صعظـــت الخُـــاء، و ؤُٖـــى مـــىصة فـــي الهـــاص٢حن، وعٞٗـــت ٖىـــض هللا 

لى ٞإّمـــــا بـــــاب الســـــساء ٞلُٗاثـــــه وهبـــــظٍ للصـــــر ، وؤمـــــا صعظـــــت الخُـــــاء ٞلخغنـــــه ٖلـــــى ٖـــــضم حٗـــــا

الاجهـــاٝ بـــالسل٠ وال٨ـــظب ، وؤمـــا املـــىصة فـــي الهـــاص٢حن ٞلخىانـــله مٗهـــم بالُٗـــاء واجهـــاٞه 

بهـــٟاتهم آلاهٟـــت الـــظ٦غ ، ٞـــةطا مـــا اجهـــ٠ الٗبـــض ب٩ـــل مـــا ؾـــب٤، ٞةهـــه ؾـــِىا٫ ٖىـــض هللا حٗـــالى 

، ٞهــى مــً ٖبــاص
ً
ٗــت و٢بــىال اجــان َمــا مــً ؤ٦ثــر الهــٟاث التــي ج٣ــّغب ٞع ٍ ال٨ــغام الهــاص٢حن ، َو

 الٗبض مً مىالٍ.

 

ـــض ؤن ًخجىـــب لٗـــً شـــخيء مـــً السلـــ٤ ، ؤو ًـــاطي طعة ٞمـــا  السهـــلت الغابٗـــت: ًيبغـــي ٖلـــى املٍغ

ـــظٍ السهـــلت، ال ج٣خهـــغ  ٞى٢هــا ، ألهـــه بن ٞٗـــل طلـــ٪ ، ٞؿـــُلخ٤ بمغجبــت لابـــغاع الهـــاص٢حن. َو

ـضًً بلـى ؤن الضٖىة لهـا ٖىـض الكـُش ٖبـض  ال٣ـاصع ، بـل بن الخهـىٝ إلاؾـالمي بغّمخـه ًـضٖى املٍغ

ا  ٌٛغؾــىا فــي ٢لــىبهم عخمــت ٦بحــرة جدؿــ٘ للمسلى٢ــاث ٧اٞــت بجماصَــا وخُىاجهــا وهباتهــا وبهــٛحَر

ضًــت الهىضًــت  ــظٍ الــضٖىة التــي ًم٨ــً بؿــهىلت ؤن ًلخ٣هــا بًٗــهم بالٟلؿــٟاث الَؼ ــا. َو و٦بحَر

ه الغثِؿـــــُحن: ال٨خـــــاب ، ٨ًـــــىن مـــــً بـــــاب ؤولـــــى ؤن  جلخـــــ٤ بمبـــــاصت  الـــــضًً إلاؾـــــالمي، بمهـــــضٍع

م بلـى عخمـت هللا حٗـالى التـي وؾـٗذ ٧ـل شـخيء . وؤّمـا الؿـىت (9)والؿىت ، ٞل٣ض ؤقاع ال٣غآن ال٨ٍغ

ٞهي مٟٗمت بال٨شحر مً الىناًا والخٗالُم التي جإمغ بالغؤٞت بجمُ٘ املسلى٢ـاث ، وبالًـُٟٗت 

 مجها ٖلى وظه السهىم.

 

ــض ، ب٨ىهــه مىيــ٘ هٓــغ هللا حٗــالى ، و٦ىهــه الخجؿــُض بن الــضوع الــظي عؾــمه ال هــىُٞت للمٍغ

لامشل لغخمخه حٗالى والؿـاعي بـحن السلـ٤ بـالسحر والهـالح والجـام٘ ل٣لـىبهم ٖلـى َـضٝ واخـض 

ــض بلــى جدــغي ؤص١ الخٟانــُل  لــب ال٣ــغب مىــه ، َــى الــظي ًــضٞ٘ باملٍغ ــى: خــب هللا حٗــالى َو ، َو

خؿـــً مـــً السهـــا٫ ، ٞهـــى ال ًغضـــخى ٣ٞـــِ بمــــا فـــي ؾـــُٗه للخدلـــي بالخمُـــض مـــً الهـــٟاث وال

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1333ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
 .126 كط ي/  –إ يض  إلى ُىاه جليلى: "وضتلتي وػلد ٔ  شخي "   1ر
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 وبكــ٩ل مؿــخمغ ، وعاء لانــٗب ولاقــض 
ً
جِؿــغ مجهــا و٧ــان ؾــهل املىــا٫ ، وبهمــا َــى ٌؿــعى صاثمــا

 ، مً لامىع ٧اٞت التي لها ٖال٢ت بمجاَضة الىٟـ وعٞٗت الضعظاث.
ً
 ولابٗض ٚىعا

 

ض ، ؤن ًضٖى ٖلى ؤخـٍض مـً السلـ٤ وبن ْ لمـه ، ٞـال ٣ًُٗـه السهلت السامؿت: ًجخيب املٍغ

ــــضٍ   بلؿــــاهه وال ٩ًاٞئــــه بٟٗالــــه بــــل ًدخمــــل طلــــ٪ هلل حٗــــالى. بن صٖــــىة الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع ملٍغ

 مـــً مبـــاصت التربُــت الغوخُـــت املؿــخمضة مـــً ؤهـــىاع 
ً
ً ، مؿـــخمضة ؤنــال بخدمــل لاطي مـــً آلازــٍغ

ـ٤  ٞالهـبر َـى ا ض وقٗذ في هٟؿـه وؤيـاءث لـه الٍُغ لـظي امل٣اماث الهىُٞت التي بلٛها املٍغ

ًدمل الٗبض ٖلـى جدمـل لاطي ، والغيـا ًدملـه ٖلـى ؤن ال ًـضٖى ٖلـى ؤخـٍض مـً ْاملُـه ، ٞـةطا 

 
ً
 ، بط بن ؾ٨ىن الىٟـ م٘ جدملهـا لاطي ؾـُصُبها خخمـا

ً
ما ٨ٖؿىا املؿإلت ، ٞإجها جصر ؤًًا

 بلـــى م٣ـــام الغيـــا. 
ً
تـــراى ٖلـــى ؤٞٗـــا٫ السلـــ٤  ؾـــحهضحها خخمـــا م٣ـــام الهـــبر ، ٦مـــا ؤن ٖـــضم الٖا

: بـــإن ٧ـــل مـــا ًال٢ُـــه مـــً ؾـــىء وؤطي مـــً ومـــً ظا
ً
ـــض ؤن ٌٗخ٣ـــض ظاػمـــا هـــب آزـــغ ، ٞـــإن ٖلـــى املٍغ

 ازخبـــاع مـــً هللا حٗـــالى  ٖلُـــه اظخُـــاٍػ بىجـــاح ٧ـــي ًىـــا٫ بـــظل٪ 
ّ
ً ، مـــا َـــى فـــي خ٣ُ٣خـــه بال آلازـــٍغ

الـــضعظاث و٧ــــي ٨ًمــــل جإصًــــب هٟؿـــه وجهــــُٟتها ، مــــً ؤظــــل ؤن ًىجـــؼ صوعٍ املىــــىٍ بــــه بىنــــٟه 

 ً  لآلزٍغ
ً
 وصلُال

ً
 ، لؿلى٥ ؾبُل الغقاص.مغقضا

 

السهــــلت الؿاصؾــــت: ؤن ال ٣ًُــــ٘ الكــــهاصة ٖلــــى ؤخــــٍض مــــً ؤَــــل ال٣بلــــت بكــــغ٥ٍ وال ٦ٟــــٍغ وال 

 هٟا١، ٞإن طل٪ ؤ٢غب للغخمت وؤٖلى للضعظت.

 

 ، بػاء مىُـــــــ٤ ظمُـــــــ٘ 
ً
 ومدؿـــــــامدا

ً
ـــــــض بلـــــــى ؤن ٨ًـــــــىن مخٟهمـــــــا بن َـــــــظٍ السهـــــــلت جـــــــضٖى املٍغ

الُىاثـــ٠ وامللـــل إلاؾـــالمُت املٗخضلـــت ، والتـــي ال جسغظهـــا ٣ٖاثـــضَا ٖـــً خـــضوص الكـــٕغ وؤنـــى٫ 

  ٖلـــــى َـــــضٝ 
ً
الـــــضًً ، بط بن ازـــــخالٝ مكـــــاعب الىـــــاؽ ومـــــظاَبهم ، ال ًلغـــــي اظخمـــــاٖهم ؤزحـــــرا

ــــى: ٖبــــا صة هللا حٗــــالى الىاخــــض لاخــــض ، ومــــً ظهــــت ؤزــــغي  ٞةهــــه ٨ًــــٍغ واخــــض وقــــٗاع واخــــض ، َو

ـض الؿـال٪ ، ؤن ًمُـل مـ٘ َاثٟـت بؾـالمُت صون ؤزـغي ، ألهـه ًيبغـي ٖلُـه ؤن ٨ًـىن ٢ـضوة  للمٍغ

ـ٘ ٖـً الخلٟـذ نـىب 
ّ
 بطا جٞغ

ّ
ظا امل٣هض ال ًخد٣ـ٤ لـه بال لٛحٍر في جىخُض ال٣لىب والهمم ، َو

ــــــت ، بن ا ٍغ ملبــــــاصت الهــــــىُٞت ، هــــــي مبــــــاصت الخــــــّب إلالهــــــي الخٟانــــــُل والٟغو٢ــــــاث ٚحــــــر الجَى

ـــــظٍ املبـــــاصت يـــــغوعة ، ال جىمـــــى بٛحـــــر جغبـــــت الؿـــــمى  والخىخُـــــض الخ٣ُ٣ـــــي والهـــــٟاء الغوحـــــي ، َو

ال٨ٟــــغي والاهخمــــاء الخ٣ُ٣ــــي لــــغوح الــــضًً. وجبــــضو صٖــــىة الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع َــــظٍ ، فــــي ٚاًــــت 

ــت والاظخم اُٖـت والضًيُــت التـي ٧اهــذ لاَمُـت ، ُٞمـا لــى اؾـترظٗىا جٟانــُل الخىا٢ًـاث ال٨ٍٟغ

جد٨ــم ٖال٢ــاث وعوابــِ املجخمــ٘ إلاؾــالمي فــي ػمىــه ، ومــً الجاهــب آلازــغ ، ٞــةن َــظٍ الــضٖىة 

حؿــلِ الًــىء ٖلــى الــضوع إلانــالحي الــظي ايــُل٘ بــ٘ الهــىُٞت بٗامــت والكــُش ٖبــض ال٣ــاصع 
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ــــــى الــــــضوع الــــــظي ًــــــضٞ٘ ٖــــــجهم  وبكــــــ٩ل ٢ــــــاَ٘ ، تهمــــــت  بىظــــــه زــــــام ، ججــــــاٍ مجخمٗــــــاتهم ، َو

 ى٫ والالبهخماء.السم

 

ـــــض ، الىٓــــغ والجـــــزوٕ بلــــى شـــــخيء مــــً املٗاصـــــخي ، فــــي الٓـــــاَغ  السهــــلت الؿـــــابٗت: ًخجىــــب املٍغ

 لل٣لــب والجــىاعح فــي 
ً
مــا٫ زىابــا والبــاًَ ، وؤن ٨ًــ٠ ٖجهــا ظىاعخــه ، ٞــإن طلــ٪ مــً ؤؾــٕغ لٖا

 .(0)ٖاظل الضهُا وآظل آلازغة

 

ض َىا ، ال جخٗلـ٤ بتـر٥ ا٢تـراٝ املدغمـاث ، ألن طلـ٪ ؤمـغ  بن مُالبت الكُش ٖبض ال٣اصع املٍغ

ٗلـــه واظـــب ٖلـــى ٧ـــل مؿـــلم ، وبهمـــا َـــى ًُالبـــه بٗـــضم الىٓـــغ ؤو ختـــى   ، ٞو
ً
ا مٟـــغوٙ مىـــه قـــٖغ

ـــى ٖـــحن  الخ٨ٟحـــر فـــي طلـــ٪ ، ألن َـــظا الٟٗـــل ، ًـــضزل فـــي مُـــضان ؤٖمـــا٫ ال٣لـــىب والســـىاَغ ، َو

ٓهـغون نـالبت َممهـم ، ٞالهـىفي ٨ًـىن فـي  املُضان الظي ًسىى ُٞه الهـىُٞت مىـاػالتهم ٍو

م والاهســـــضإ ، ُٞمـــــا لـــــى َلـــــب الجزاَـــــت الباَىُـــــت والهـــــٟاء الىٟســـــخي  وجـــــغ٥ خبـــــل  ٚاًــــت الـــــَى

زـــىاٍَغ الغصًئـــت ٖلـــى الٛـــاعب. بن بخ٩ـــام ال٣بًـــت ًبـــضؤ مـــً َىـــا ، ؤي مـــً مىاٞـــظ الىؾـــاوؽ 

ــــى مــــا ًل٣ـــي بٓلمــــت ْاللــــه ٖلـــى ال٣لــــىب ولاعواح ، ُٞــــازغ  والُمـــ٘ واملُــــل بلــــى الكـــهىاث ، َو

 ، ػ 
ً
 مً ٖغوظها هدى ٖالم املل٨ىث.طل٪ خخما

 

 مــً السلــ٤ بٖالخــه ، وال ًُلــب مىــه 
ً
ــض ٖلــى ؤن ال ًُالــب ؤخــضا السهــلت الشامىــت: ٌٗمــل املٍغ

ــ٘ طلـــ٪ ٖــً السلــ٤ ؤظمٗــحن ، ختــى وبن ٧ــان طا ٣ٞـــٍغ  ماوهــت ، مهمــا نــٛغث ؤو ٦بــرث ، بــل ًٞغ

ـض باٍص وخاظـت ملّخـت ، ألن طلـ٪ ُٞـه جمـام ٖـؼ الٗابـضًً و٦مـا٫ قـٝغ املخ٣ـحن ،  وبـه ٣ًـىي املٍغ

٨ىن السل٤ ؤظمٗـحن ٖىـضٍ ، بمجزلـت واخـضة ، ؤي فـي  ٖلى لامغ باملٗغوٝ والىهي ًٖ املى٨غ ، ٍو

 .(9)الخ٤ ؾىاء

 

وال ًسٟــى مـــا لهـــظٍ السهـــلت مـــً حٗلـــ٤ بمجاَـــضة الىٟـــىؽ وػَـــض ال٣لـــىب ، وبهـــٝغ ؤهٓـــاع 

ًــلهم ، ملــا فــي َــظا الخُلــ٘ مــً ؤزــغ فــي قــغر نــغح  الهمــم ٖــً الخُلــ٘ نــىب ُٖــاء السلــ٤ ٞو

الخىخُــض وحكــخِذ زُــى إلا٢بــا٫ الســالو ٖلــى هللا حٗــالى  ، وزــم زلــُم ٖــؼة ال٣لــىب املؿـــخمضة 

ًـــت لامـــغ بـــاملٗغوٝ والىهـــي ٖـــً  مــً ٚىاَـــا بـــغّب الٗـــاملحن ، ٞإمـــا ٖال٢ـــت َــظٍ )السهـــلت( بٍٟغ

 ، ً ـــا فـــي آلازـــٍغ ـــض ، بـــإن نـــض١ ٧لمخـــه و٢ىتهـــا وقـــضة جإزحَر املى٨ـــغ ، ٞمغظٗهـــا َـــى اٖخ٣ـــاص املٍغ

 ، بـإن صٖىجـه البـض مـً ؤن ج٨ـىن ًإ
ً
حي مً اؾخٛىاثه ٖجهم واه٣ُإ ؤملـه بهـم ، واٖخ٣ـاصٍ ؤًًـا

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1332ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
 .1332ا – 3ج/ – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر
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ت ، بدُـــض ال حكـــىبها قـــاثبت مـــ٘ َمـــ٘ ؤو ؾـــعي وعاء زـــىاب ٖاظـــل. ولهـــظٍ  ؤزغوٍـــت عباهُـــت نـــٞغ

ـا فـي  السهلت وظه آزغ له حٗل٤ بالٗملُـت إلانـالخُت التـي ؾـعى الكـُش ٖبـض ال٣ـاصع بلـى بهجاَػ

ال٢اجـــه املاصًـــت الخ٣ــل الهـــىفي  ـــض بألعقــاصي، ٖو زانــت ، بط بن الٟهـــل ال٣ـــاَ٘ بــحن صوع املٍغ

ً ، ُٞه ؾضًّ  م٣هىص ل٨شحر مً طعاج٘ طوي الُم٘ مـً الـضزالء اللـظًً  ٚحر املخ٩اٞئت م٘ آلازٍغ

 بدُـــض نـــاع مــً الؿـــهل ٖلـــى الىـــاؽ ؤن ًغبُـــىا 
ً
 وخـــضًشا

ً
ابخلــى بهـــم الخهـــىٝ إلاؾـــالمي ٢ــضًما

 االء ال٨ؿالى واملخُٟلحن ٖلحهم.بحن الهىُٞت الخ٣ُ٣ُحن َو

 

ـــض ؤن ٣ًُــ٘ َمٗــه فـــي آلاصمُــحن وؤن ال جمُـــل هٟؿــه بلـــى  السهــلت الخاؾــٗت: ًيبغـــي ٖلــى املٍغ

شــــخيء ممــــا فــــي ؤًــــضحهم ، ٞــــةن جد٣ــــ٤ فــــي طلــــ٪ ، ٞــــةن لــــه الٗــــّؼ لا٦بــــر والٛجــــى الســــالو وامللــــ٪ 

ــــى بــــاب  مــــً ؤبــــىاب الٗٓــــُم والٟســــغ الجلُــــل وال٣ُــــحن الهــــاص١ والخى٧ــــل الكــــافي الصــــخُذ َو

٨مــل اليؿــ٪،  ىــا٫ الــىعٕ ٍو ًُ ــض ، وبــه   ، بــاب مــً ؤبــىاب الَؼ
ً
ــى ؤًًــا الش٣ــت بــاهلل ٖــؼ وظــل ، َو

 مــً ٖالمــاث املى٣ُٗــحن بلــى هللا حٗــالى
ً
ــى ؤزحــرا . وججــضع إلاقــاعة بلــى ؤن َــظٍ السهــلت ، ال (0)َو

ــض فــ ــض املتَز ي مِٗكــخه ٖال٢ــت لهــا بؿــاب٣تها ، ٦مــا ًبــضو ٖلُــه ْــاَغ الخــا٫ ، بط بن اٖخمــاص املٍغ

 
ً
 مغخلُـــا

ً
ً  ، ال ٌكـــبه يـــغوعة َمٗـــه بمـــا فـــي ؤًـــضحهم ، ٞـــاألو٫ بطا ٧ـــان ًمشـــل زُـــإ ٖلـــى آلازـــٍغ

 ًســغط بهــاخبه 
ً
 وازال٢ُــا

ً
 هٟؿــُا

ً
ــض ، ٞــةن الشــاوي ًمشــل بهدغاٞــا ٌُٗــ٤ املؿــحرة الهــىُٞت للمٍغ

لىخــاثج ٖــً املؿــاع الهــىفي بغمخــه. وجخجلــى الٟغو٢ــاث بــحن الخــالخحن  ؤ٦ثــر ، ُٞمــا لــى ٢اعهــا بــحن ا

ـــا ٢ـــض عؤًىـــا ؤن ججىـــب لاولـــى ًـــىعر نـــاخبه 
ّ
الغوخُـــت إلاًجابُـــت املترجبـــت ٖلـــى ججىبهمـــا، ٞـــةطا ٦ى

ـــض الصـــخُذ ، وهـــي  ، ٞـــةن ججىـــب الشاهُـــت ًىعزـــه الخى٧ـــل والـــىعٕ والَؼ الهـــض١ والٗـــؼ والكـــٝغ

 بها.
ّ
 زهاثو عوخُت ؤؾاؾُت ال ج٨مل الصسهُت الهىُٞت بال

 

ح ـــض بالخىايـــ٘ ، ٞبـــه السهـــلت الٗاقـــغة: وهـــي لازحـــرة ، ٞو هـــا ًىصـــر الكـــُش ٖبـــض ال٣ـــاصع املٍغ

ىــض  ٗــت ٖىــض هللا حٗــالى ٖو ؿــخ٨مل الٗــّؼ والٞغ شبــذ ٢ضمــه وحٗلــى صعظخــه َو كــض مدــل الٗابــض ٍو ٌُ

ـــض مـــً ؤمـــغ الـــضهُا وآلازـــغة . بن الخىايـــ٘ َـــى ؤنـــل الُاٖـــاث (9)السلـــ٤ ، وبـــه ٣ًـــضع ٖلـــى مـــا ًٍغ

ض مىاػ٫ ال هالخحن الغايحن ًٖ هللا حٗـالى فـي الؿـغاء ٧لها بٟغوٖها وؤنىلها ، وبه ًضع٥ املٍغ

 ٦ما٫ الخ٣ىي ، وال ًغضـخى الكـُش ٖبـض ال٣ـاصع مـً جىايـ٘ الٗبـض ، بإ٢ـل 
ً
ى ؤًًا والًغاء ، َو

ـغي ؤهـه ٢ـض ٨ًـىن  غي له الًٟل ٖلـى هٟؿـه ، ٍو  ٍو
ّ
 مً السل٤ ، بال

ً
ض ؤخضا مً ؤن ال ًل٣ى املٍغ

ــــ٘ صعظــــت ، وؤمــــا م جاَــــضة الــــىٟـ ، ٞــــةن للخىايــــ٘ ٞحهــــا ٖىــــض هللا حٗــــالى ، زحــــر مىــــه مجزلــــت وؤٞع

ؤَمُـت بالٛـت ، بط بن جـإزحٍر ًُـا٫ ظمُـ٘ الٟٗالُـاث الٗباصًـت والهـىُٞت ، ولـظل٪ ٣ٞـض ؾـّماٍ 
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اًت قٝغ الؼاَـضًً((  ، ٞبـضون الخىايـ٘ ، ال  (0)الكُش ٖبض ال٣اصع بـ ))ملر الٗباصة ٚو
ً
وؤزحـرا

ـــــــض ؤن ًـــــــخسلو مـــــــً ٦شحـــــــر مـــــــً ؤمـــــــغاى الـــــــىٟـ السُحـــــــرة مشـــــــل ال٨بـــــــر والعجـــــــب  ًم٨ـــــــً للمٍغ

.ً  وإلاخؿاؽ بالخٟى١ ٖلى آلازٍغ

 

وفي السالنت ، ٞإهه ًم٨ىىا ؤن هالخٔ ، مً زـال٫ َـظٍ )الىنـاًا الٗكـغ( ؤن الكـُش ٖبـض 

ــض بب٣ُــت الىــاؽ ، وفــي َــظا مــا ُٞــه مــً بلٟــاث الىٓــغ  ال٣ــاصع ، ًا٦ــض فــي ؤٚلبهــا ٖلــى ٖال٢ــت املٍغ

مجـا٫ ؤزالقـي بدـذ ، وبهـه ال ٌكـخمل بلى ؤن املجا٫ الخ٣ُ٣ي الظي ٌٗمل ُٞه الخهٝى ، َى 

ـض مـً ؤصب  ٖلى ٚاًت ج٠٣ وعاء الخسلـ٤ بـالسل٤ الخؿـً ، وبهـه ال زحـر فـي ؾـلى٥ نـىفي ال ًٍؼ

ــظا َـى  ٚاًــت مــا حؿـعى ظمُــ٘ الكــغاج٘ ولاصًـان بلــى الخبكــحر  املـغء مــ٘ السلــ٤ ومـ٘ الســال٤ ، َو

 به وبٞكاثه بحن الىاؽ.

 

  واملغيـُت بن الخاظت امللّخت للخجمـل بـااصاب والخ
ً
ا دلـي بـاألزال١ الخؿـىت ، امل٣بىلـت قـٖغ

ـــى صوع املغقـــض  ـــض فـــي ؤن ٨ًـــىن لـــه صوٌع بًجـــابّي بـــحن الىـــاؽ  َو ـــت املٍغ ُّ ٖىـــض السلـــ٤ ، جيبـــ٘ مـــً ه

 فــــــي 
ً
ٗــــــاال  ٞو

ً
 ٖم٣ُــــــا

ً
ــــــى مّمــــــا ًٟتــــــرى خًــــــىعا والــــــىأٖ والــــــضلُل والــــــضاعي بلــــــى هللا حٗــــــالى ، َو

 ر و٧ي جصّر ٖملُت الٛغؽ وإلاهباث.املجخم٘ ، ٧ي ًخد٤٣ بظل٪ مبضؤ الخإزغ والخإزح

 

ـى مـا   ، ؤن ظمُـ٘ جلـ٪ الىنـاًا ، مؿـخمضة مـً الكـٕغ إلاؾـالمي َو
ً
م٨ىىا ؤن هالخٔ ؤًًا ٍو

 ؤهـــه ال جىظـــض 
ً
ـــى مـــا ٌٗجـــي ؤًًـــا ٌٗجـــي فـــي الىا٢ـــ٘ ، ؤجهـــا واظبـــت ٖلـــى ٧ـــل مؿـــلم ٖا٢ـــل بـــالٜ ، َو

ؿــعى َــى بلُــه، َىــا٥ محــزة للهــىفي الؿــال٪ جمحــٍز مــً  ٚحــٍر مــً الٗبــاص ، ؾــىي مــا ًجت هــض َو

اصة الخمؿـ٪ والخـغم ٖلـى الالتـزام الهـاص١ بجمُـ٘ السهـا٫ الخمُـضة ، مـا نـٛغ مجهـا  مً ٍػ

 مـً الجـظب 
ً
 بطا جسلـو ؤوال

ّ
ض ، ال ًـخم٨ً مـً الالتـزام بهـظا )الالتـزام( بال وما ٦بر. ٖلى ؤن املٍغ

ــــى املًــــاص الــــظي حؿــــلُه ٖلُــــه هٟؿــــه ٢بــــل مجاَــــضتها وجإصًبهــــا و٢خلهــــا بؿــــ٠ُ املسالٟــــ ت ، َو

ال٣خـــل الـــظي ال ٌٗجـــي فـــي الخ٣ُ٣ـــت بػالتهـــا مـــً الىظـــىص ؤو مدـــ٤ َباٖهـــا بال٩امـــل ، وبهمـــا ٌٗجـــي 

 ٖلــــــى 
ّ
الؿــــــعي بلــــــى هــــــٕؼ السهــــــا٫ الؿــــــِئت ٖجهــــــا وتهُئتهــــــا ألن جدُــــــا خُــــــاة ظضًــــــت ال حكــــــخمل بال

ـظا لامـغ ال ًـخم ٖىـض الكـُش ٖبـض ال٣ـاصع ، صٞٗـت واخـضة والـى لابـض ،  الهالر مـً  السهـا٫. َو

م ، بط بن الــىٟـ إلاوؿــاهُت ال جــغ٦ً بكــ٩ل ٢ــاَ٘ بلــى السحــر ؤو ج٣ــُم أل  ن طلــ٪ يــغب مــً الــَى

ـــه وجُالبـــه بخلبُـــت  ُٞـــه ، بـــل هـــي جخدـــحن الٟـــغم ٖلـــى نـــاخبها وجىتهـــؼ مىـــه الٟٛـــالث ، ٧ـــي جىاٖػ

ـا الـه   فـي الـىٟـ ، بـل هـي ُٞـغة َُٞغ
ً
 ؤو زلال

ً
قهىاتها والؿحر وعاء ؤَىائها. ولِـ طل٪ مغيا

 بلــى  حٗــالى ٖلحهــا
ً
، ٧ــي ًخىانــل إلاوؿــان مــ٘ ٖباصجــه و٧ــي ًــضوم ٣ٞــغة لغبــه ، و٧ــي ًدىظــه صاثمــا
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الاهدباٍ  والى املجاَضة واملغا٢بت واملخابٗت ، مً ظضًض وباؾخمغاع ، و٧ي ٨ًؿـب مـً ؤظـل طلـ٪ 

ىا٣ٞـه ٖلـى   ، بط ؤهه بمجاَضجه هٟؿـه ، ًخ٣ـغب بلـى هللا ٖـؼ وظـل ٍو
ً
 مخىانال

ً
 وؤظغا

ً
 صاثما

ً
زىابا

ـى ؤمٍغ ، و  ٨ٍىن في الى٢ذ هٟؿه ٢ض بلٜ صعظت ٖالُت مً املىالاة والٗبىصًـت وال٣ـغب مىـه ، َو

ــــظا (0)مٗجــــى ٢ــــى٫ الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع: ؤن الٗبــــاصة ٧ــــل الٗبــــاصة فــــي مسالٟــــت املــــغء هٟؿــــه . َو

بطن  (9)ال٣ـــى٫ ، ًـــغي ؤهـــه مؿـــخمض مـــً ٢ىلـــه حٗـــالى: "وال جدبـــ٘ الهـــىي ًُٞـــل٪ ٖـــً ؾـــبُل هللا"

ً اجبـــإ الهـــىي وال جىظـــض َضاًـــت ؤ٦ثـــر مـــً مسالٟـــت الهـــىي ، والكـــُش ٞـــال جىظـــض يـــاللت ؤ٦ثـــر مـــ

ــض البؿــُامي وهــي: ؤهــه عؤي  ٖبــض ال٣ــاصع ٌؿدكــهض َىــا بد٩اًــت ًــظ٦غ ؤجهــا مكــهىعة ٖــً ؤبــي ًٍؼ

عّب الٗــؼة فـــي املىــام ، ٣ٞـــا٫ لـــه البؿــُامي ٦ُـــ٠ الؿــبُل بلُـــ٪؟ ٣ٞـــا٫: ؤجــغ٥ هٟؿـــ٪ وحٗـــا٫. 

ؿــلا الخُــت مــً ظلــضَا ، ٞــةطا السحــر ٧لــه فــي ٣ٞــا٫ البؿــُامي ، ٞةوؿــلسذ مــً هٟســخي ٦مــا جي

ــــى مــــا ٌٗجــــي ؤن الــــىٟـ بطا ٧اهــــذ فــــي ظهــــت ، ٞــــإن  (2)مٗاصاتهــــا فــــي الجملــــت وفــــي ٧ــــل لاخــــىا٫ َو

 فـــــي الجهـــــت لازـــــغي ، وبهـــــه بطا ٧اهـــــذ للـــــىٟـ ؤخـــــىا٫ 
ً
الىنـــــى٫ بلـــــى عّب الٗـــــؼة ؾـــــ٨ُىن خخمـــــا

بدُض ال ٣ًبـل مجهـا ٖـظع وال مخباًىت وؤو٢اث مسخلٟت ٞةن السحر ٧له ٨ًمً في جغ٦ها بالجملت ، 

 ًازظ مجها ؾبب.

 

 

ٞــةطا مـــا ؾـــلّمىا بإَمُـــت املجاَــضة فـــي الؿـــلى٥ الهـــىفي ، ًب٣ــى ٖلُىـــا ؤن هـــظ٦غ مـــا هـــي        

ـــــض ؤن  –٦مـــــا ٌؿـــــمحها الكـــــُش ٖبـــــض ال٣ـــــاصع  (4)الىؾـــــاثل الىاظٗـــــت ؤو )الؿـــــُاٍ( التـــــي ٖلـــــى املٍغ

هـــا وفـــي ٦بدـــه ظماخهـــا. بجهـــا الجـــٕى  ٌؿـــخسضمها فـــي مجاَضجـــه هٟؿـــه وفـــي ؾـــُُغجه ٖلـــى هىاٖػ

ــــض  والُٗــــل وإلاطال٫ والسلــــىة ومالػمــــت صــــخبت الكــــُىر ، وهــــي بمجمىٖهــــا جمشــــل ٞىــــىن الَؼ

ــض مــً ؤن ًســىى ججغبتهــا . ال ألظــل الخجغبــت بدــّض طاتهــا ، ول٨ــً ألظــل (0)التــي البــض ٖلــى ٧ــل مٍغ

ُاٚت جدهـــــُل هخاثجهـــــا البـــــاَغة التـــــي ٢ـــــض حّٛحـــــر فـــــي بٗـــــٌ مغ٦ّبـــــاث هٟؿـــــه ، وزـــــمَّ جهـــــىٚها نـــــ

 ظضًضة ، هي يغوعة ؤ٢ل زُىعة وؤ٢غب للىجاة.

 

 

                                                 
 مذؼىػة. –ضػياة  ز  احدىي  –  جُ و    1ر
 .16ا/   1ر
 .12ا –كلى هيمش ٓحيع رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –ًحى    اوُم  –  جُ و    3ر
 .27ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    2ر
   1ر

ّ
ح مً زهُيٓم وميٓىد أكطي إال ووضز كً  ا ُر ك س  اِيزض ُىاه" زدلد  ز أاٍ ًً  ز  اعهس تتى أػتًن

 ػلٕحه وال هل حجي هٌسخي ًُلي 
ّ
  ز  ا ْى وهحن  ومي هياجي شخئ إال

ً
ىد أمصخي تيًُي رياحذيضغ و ا له و  جىىن ٓو

ىة  اسهُي ُؽ ًللد إاُه  س  ُؽ وال أعج جي شخئ مً ٍظ  .82ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –  ا ىؼى ز –ثٍط
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ـض مـً ؤن          ٞإما الجٕى والُٗل ، ٞإجها مـً ؤبجـضًاث املجاَـضة التـي البـض ٖلـى ٧ـل مٍغ

ًبخــــــضت بهــــــا زُىاجــــــه الهــــــىُٞت ، بن ؤعاص لهــــــا ؤن ج٨ــــــىن واز٣ــــــت وزابخــــــت. بن الجــــــٕى والُٗــــــل 

مــــا٫ التــــي ال جُلــــب لــــظاتها ، وبه  مــــً لٖا
ً
ــــا امللخــــىّ فــــي ٢ــــىي الــــىٟـ  ٌٗــــّضان ؤًًــــا مــــا لخإزحَر

ألجهمــــا ًمؿــــان ؤ٢ـــــغب الكــــهىاث بلحهـــــا وؤلهــــ٤ الخاظــــاث بهـــــا ، وبطا مــــا ٖى٢بـــــذ بهمــــا ، ٞإجهـــــا 

ؾىٝ ج٠ًٗ ًٖ املُالبت ببٌٗ مُامٗها ، وبال٨ٗـ مً طلـ٪ ، ٞإجهـا لـى قـبٗذ وبعجـىث 

ــض الــظي ال جهاًــت لــه. ٞــةطا ٧ــان ال جــٕى والُٗــل مــً ٞؿُهــُبها البُــغ ولاقــغ وؾــترهى بلــى املٍؼ

ــض ، ؤن ًإزــظ  ــض بلــى الَؼ ــض ، ُٞمــا لــى اعج٣ــى مــً  التَز الىؾــاثل ال الٛاًــاث ، ٞةهــه ًم٨ــً للمٍغ

ــظا ال ٌٗجــي بلٛــاء  مــا ٌكــاء مــً الُُبــاث ، ألجهــا ؾــخ٨ىن بُٗــضة ٖــً الخــإزحر فــي هٟؿــه و٢لبــه  َو

 مجها وؤ٦ثر ح
ً
.الخاظت بلى املجاَضة ، ول٨ىه ٌٗجي الضزى٫ في مغخلت ؤ٦ثر ج٣ضما

ً
 ٣ُٗضا

 

 ملســـالٟخحن 
ً
ـــغي فـــي طلـــ٪ ب٢تراٞـــا ُكـــهم ٍو ول٨ـــً َىـــا٥ مـــً ٌٗتـــرى ٖلـــى ظـــٕى الهـــىُٞت ٖو

ُخحن لاولـــى ب٨ـــىن ؤن الُٗــام والكـــغاب مـــً الُُبــاث التـــي ؤخلهـــا هللا حٗــالى ومـــً زـــم ٞـــال  قــٖغ

ــــظا مىهــــي ٖىــــه  مهــــا ، والشاهُــــت ب٨ــــىن بظاٖــــت الــــىٟـ وبيــــمائها ٌٗجــــي حٗــــظًبها، َو ًجــــىػ جدٍغ

. والجـــىاب
ً
مـــا٫  ٢ُٗـــا ـــ٤  –ؤي الجـــٕى والُٗـــل  –ٖلـــى طلـــ٪، َـــى ؤن َـــظٍ لٖا جازـــظ ٖلـــى ٞو

ـى  ـض حٗـض مـً الىؾـاثل التـي ٌؿـخٗحن بهـا ٖلـى الخ٣ـغب بلـى مـىالٍ، َو هُت ٞاٖلها ، وهي ٖىض املٍغ

(: مـــــا مـــــً ٖمـــــل ؤخـــــب بلـــــى هللا حٗـــــالى مـــــً الجـــــٕى فـــــي طلـــــ٪ ًغظـــــ٘ بلـــــى ٢ـــــى٫ الىبـــــي مدمـــــض )

مــــــــً بجـــــــي آصم مجــــــــغي الــــــــضم ًٞــــــــ٣ُىا مجــــــــاعي (: الكــــــــُُان ًجــــــــغي . و٢ىلــــــــه )(0)والُٗـــــــل

مــــا٫ والخــــضًض الشــــاوي  (9)الكــــُُان بــــالجٕى والُٗــــل ٞالخــــضًض لاو٫ ًبــــحن ؤَمُــــت َــــظٍ لٖا

ًبـــــحن الؿـــــبب الـــــظي ٣ًـــــ٠ وعاء جلـــــ٪ لاَمُـــــت. وججـــــضع إلاقـــــاعة بلـــــى ؤن لازـــــظ بٗامـــــل الجـــــٕى 

وبهمــا ٌٗجــي ؤزــظ  والُٗــل وإلاظهــاص ، ال ٌٗجــي جــغ٥ الُٗــام والكــغاب والىــىم واللبــاؽ بــاملغة ،

ـــض ممـــا حكـــتهُه الـــىٟـ  ؿـــتر الٗـــىعة مـــً صون َلـــب املٍؼ ال٨ٟـــاٝ مـــً طلـــ٪ ، ممـــا ٣ًـــم لاوص َو

 وجمُل بلُه ، وهي ُؾىت مً ؾل٠ مً الصخابت والهالخحن.

 

 

وؤمــا بطال٫ الــىٟـ ، ٞةهــه ًــإحي باملغجبــت الشاهُــت ، مــً خُــض الٟٗالُــت ، بٗــض الجــٕى           

جٗلهــــــا  ا ٍو ـــــض مـــــً وعاء مٗاملــــــت هٟؿـــــه بـــــال٣هغ وإلاطال٫ ، ؤن ٌؿخإؾـــــَغ بغـــــي املٍغ والُٗـــــل ٍو

خ٣ـضم بهـا بلـى ؾـبل املل٨ـىث . وبن فـي بطال٫ الـىٟـ وظـاًء (2)مُُخه ٧ي ٣ًُ٘ بها ُٞافي الـضهُا ٍو

 لهـــا بإؾـــىؤ خاالتهـــا وبد٣ُ٣ـــت مـــا ًم٨ـــً ؤن لهـــا مـــ
ً
ـــض والعجـــب ، وجـــظ٦حرا ً ؤمـــغاى ال٨بـــر والَؼ

                                                 
 .262ا – 1ج/  –ػجن إرً ميحه   1ر
 .266= ا- 1ج/ –ػجن إرً ميحه   1ر
 162ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    3ر
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ج٨ـــىن ٖلُـــه فـــي مىاظهـــت ٣ٖىبـــت آلازـــغة. ٖلـــى ؤن ؤزـــظ الـــىٟـ بٗامـــل الـــظ٫ ، ال ٌٗجـــي ويـــٗها 

ـا فـي ٖـحن نـاخبها  ً ، وبهما ٌٗجي تهىًٍ ؤمَغ باؾخمغاع في مىاي٘ إلاَاهت والهٛاع ؤمام آلازٍغ

ً ، ٞـــال ، ٧ـــي ال جدلـــى لـــه  ؤٖمالهـــا ، ُٞىالـــه مجهـــا مـــا ٌؿـــىئٍ ، و٧ـــي ٌٗٓـــم فـــي ُٖىـــه قـــإن آلازـــٍغ

ـخم طلـ٪ ب٣ُـام اللُـل و٦ثـرة الٗبـاصة  ٌٗلى ٖلحهم وال ًخ٨بر ، ومـً بطال٫ الـىٟـ ٖـضم بعاختهـا  ٍو

، ٞــــــةطا مــــــا ؤنــــــابها الجهــــــض والخٗــــــب ٞةجهــــــا ؾــــــىٝ جًــــــ٠ٗ ٖــــــً الخىمــــــغ وإلاًــــــظاء ، ٧ــــــالىخل 

ــى املـغوى ًدىاسـخى َبُٗخــه مـً ؤظــل  حـر ال٣ٗىبـت ، ٞــإن للـظ٫ مٗجــًى آزـغ ، َو بعيـاء ؾــُضٍ. ٚو

ــــض بطا مــــا  ً ، واملٍغ ججمُــــل املٗجــــى البــــاَجي للٗبــــض ٖلــــى خؿــــاب نــــىعجه الٓــــاَغة ؤمــــام آلازــــٍغ

 ؤن الخـــ٤ ٖــؼ وظــل ال ًُلــب مىـــه خؿــً نــىعجه ، وبهمـــا 
ً
نــض١ فــي هِخــه ، ٞإهـــه ؾــُٗلم خخمــا

خـب الـضهُا وآلازـغة مـً ٢لبـه ، ٞـإطا  ًُلب جمام مٗىاٍ الظي َى: ))جىخُـضٍ وبزالنـه وبػالـت

))  .  (0)جم له َظا ، ؤخبه و٢غبه وعٞٗه ٖلى ٚحٍر

 

وبٗــض الجــٕى والُٗــل وإلاطال٫، فــي لاَمُــت ، ًــإحي صوع السلــىة ، وهــي ٖىــض الكــُش           

. والسلـــىة حٗـــض (9)ٖبـــض ال٣ـــاصع حٗجـــي: ))ؤن ًـــغ٦ً الٗبـــض بلـــى مىيـــ٘ ال ؤهـــِـ ُٞـــه مـــً السلـــ٤((

 
ً
 ؤؾاؾــــــُا

ً
دــــــبـ بضهــــــه ٖــــــً  ع٦ىــــــا مــــــً ؤع٧ــــــان الخهــــــىٝ ، وؤؾاؾــــــها ؤن ٌٗــــــؼ٫ الٗبــــــض هٟؿــــــه ٍو

الىــــاؽ، لــــئال ًـــــاطحهم بإزال٢ــــه الظمُمــــت ، وهـــــي حؿــــاٖض الــــىٟـ ٖلـــــى جــــغ٥ مإلىٞاتهــــا وخـــــبـ 

غججـى  ت ، وزم ٞخذ الخىاؽ الباَىُت وجإ٦ُض هُت إلازالم واملـىث بـاإلعاصة. ٍو خىاؾها الٓاٍَغ

اصة الخ٨ٟحر واملغا٢بت   وزلىم الظ٦غ هلل حٗالى.مً السلىة ٍػ

 

ــض ٞحهــا ٨ًــىن فــي مىاظهــت  وحٗــض السلــىة مــً ؤنــٗب وؤزُــغ الٟٗالُــاث الهــىُٞت ، ألن املٍغ

ــــىاظـ وعئي ال ٢بــــل لــــه ٖلــــى بخخمالهــــا   م٨كــــىٞت مــــ٘ هٟؿــــه ومــــ٘ الكــــُُان ومــــ٘ زــــىاَغ َو

ولــظل٪ ٧ــان البــض فــي السلــىة مــً مباع٦ــت وعٖاًــت مباقــغة مــً لــضن قــُش ٖــاٝع مغقــض حــي لــه 

 صعاًت ؤ٦ُضة.زبرة و 

 

ـى مـً الؿـجن املا٦ـضة التـي ٖمـل بهـا الىبـي  خ٩ـاٝ ، َو ؤما لاؾاؽ الكغعي للسلىة ، ٞهـى الٖا

  (2)( ٢بـــل البٗشـــت وبٗـــضَامدمـــض )
ً
 لهـــا مـــضصا

ّ
ـــض ٧لـــه، بـــل بن ، وال حؿـــخٛغ١ السلـــىة ٖمـــغ املٍغ

ــى مــا ٌؿــمى ٖىــضَم بـــ )لاعبُٗي ، َو
ً
ُــت( ، مدــضصة ال جخجــاوػ ٖىــض ؤٚلــب الهــىُٞت ؤعبٗــحن ًىمــا

حـــــر مدـــــضصة ، بط  ـــــغة ٚو وهـــــي حؿـــــخدب ل٩ـــــل الهـــــىُٞت وفـــــي مسخلـــــ٠ مـــــغاجبهم ألن ٞىاثـــــضَا ٍٚؼ

 
ً
ىن َلبـا ـضزلها الٗـاٞع ًضزلها املبخضثىن ألظل ج٣ىٍم هٟىؾهم وألظل زلىم ٢لىبهم لغبهم  ٍو

                                                 
 .121ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
 .27ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر
ة  –شاٗ ًط حم أتلس رً زت ن الحٌظُ  ت٘ى   3ر  ًلي بلسهي. 163ا– 1ج/ – 1983 –رحنوت  – اؼحن   اى ٍى
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للؿــــٗت الغوخُــــت واعجٟــــإ املغجبــــت. والسلــــىة ال حٗجــــي اٖتــــزا٫ الىــــاؽ والتــــزام الهــــمذ ٣ٞـــــِ ، 

 مـــً وبهمــا هـــي ٞٗال
ً
ــظا املـــىهج ًخًـــمً نـــُاما ٣ـــت ، َو ُـــت طاث مـــىهج مدــضص ًملُـــه قـــُش الٍُغ

 
ً
  بلـى الخمــغة الىاخـضة فـي الُــىم ، وؤوعاصا

ً
هـٕى زـام وبُٞـاعا مــً هـٕى زـام ٩ًــاص ًهـل ؤخُاهـا

ــــضم إلاًٞــــاء ب٩ــــل مــــا  مخىانــــلت حكــــٛل اللُــــل والجهــــاع ، مــــ٘ جــــغ٥ ال٨ــــالم وججىــــب الازــــخالٍ ٖو

ض ،   مً م٩ان إلازخالء.ًُغ١ ٖلى ٢لب وبهحرة املٍغ
ً
با  بلى قُسه الظي ٨ًىن يغوعة ٢ٍغ

ّ
 بال

 

ٞإمــــا الٟاثــــضة املغظــــىة مــــً السلــــىة ، ٞهــــي بيــــاٞت بلــــى الهبــــاث الغوخُــــت التــــي جدؿــــب ٖلــــى 

ــض مــً ٖبــاصة الخ٨ٟــغ والخإمــل وجم٨ىــه مــً الؿــُُغة ٖلــى  لاؾــغاع الهــىُٞت ، ٞإجهــا جم٨ــً املٍغ

 مــــــً الخىظــــــه الخ٣ُ٣ــــــي لغبــــــه زــــــىاٍَغ والــــــخد٨م فــــــي هــــــىإػ هٟؿــــــه وؤَىائهــــــا، وجم
ً
٨ىــــــه ؤًًــــــا

ــــض بٗــــضَا  والسلــــىم فــــي ٖباصجــــه ولاَــــم مــــً طلــــ٪ ؤجهــــا جم٨ىــــه مــــً ط٦ــــغ ال٣لــــب ، ٨ُٞــــىن املٍغ

ـض والخجـغص والخى٧ـل  خمىـاٍ ، وؤمـا الَؼ ى ٚاًـت مـا ًُلبـه ٍو  عبه في ٧ل خاالجه وؤو٢اجه ، َو
ً
طا٦غا

ــض ٣ُضجــه ٢بــل زغوظــه مــً  والغيــا ، ٞــُم٨ً ال٣ــى٫ بجهــا ال وظــىص خ٣ُ٣ــي لهــا فــي ٢لــب املٍغ ٖو

تهـــا ٣ٞـــِ الهـــىُٞت وبٗـــٌ   ٦شحـــرة ًدخ٨ـــغ مٗٞغ
ً
السلـــىة. وفـــي السالنـــت ٞـــةن فـــي السلـــىة ؤؾـــغاعا

 الهاص٢حن مً الٗكا١.

 

 

ــض ختـــى ولـــى ٧ــان واؾـــ٘ الٗلـــم ظـــّم            ألي مٍغ
ً
وؤمــا صـــخبت الكـــُىر ٞــال ٚجـــى ٖجهـــا ؤًًـــا

ـــــت ، والصـــــخابت ال٨ـــــغام ، لـــــم ج٨ـــــً ختـــــى جـــــال  وة ال٣ـــــغآن حٛىـــــحهم ٖـــــً صـــــخبت لاصب واٞـــــغ املٗٞغ

( ال بــــل بن َــــظٍ الصــــخبت ، ٧اهــــذ مــــً ؤزــــو زهاثهــــهم وؤٖلــــى مــــغاجبهم وجــــإحي الغؾــــى٫ )

ؤَمُــــــت الصــــــخبت فــــــي ٦ىجهــــــا جمشــــــل إلا٢خــــــضاء باألخؿــــــً ولامشــــــل وؤجهــــــا جمشــــــل الخجغبــــــت الخُــــــت 

واملٗاقت م٘ الضًً ، ل٨ىن الكُش ٖىض الهىُٞت ًمشل الضًً الخي الظي ًمصـخي ٖلـى ٢ـضمحن 

 لىظىص الىبي في ؤمخه.و 
ً
 واو٩ٗاؾا

ً
 ل٨ىهه ًمشل ْال

 

ـت ه٣اثهـه وؤمغايـه ، ومـً َىـا جـإحي  بن إلاوؿان ٖاظؼ بمٟغصٍ ًٖ الىٓغ بلى ُٖىبه ومٗٞغ

ؤَمُت ويغوعة الصـخبت ، وبطا ٧ـان لامـغ ٦ـظل٪ ، ٞـةن صـخبت الهـالخحن والكـُىر ال٩ـاملحن 

هم بـــالىٟىؽ وؤ٢ــــغب هم بلــــى هللا حٗــــالى  و٢ــــض وعص فــــي ، هـــي ؤًٞــــلها ، ٞهــــم ؤنــــض١ الىــــاؽ وؤٖــــٞغ

( 
ً
٠ ؤن الىبـــــي مدمــــضا ( ؾـــــئل ٖـــــً زحـــــر الجلؿــــاء ٣ٞـــــا٫: "مـــــً ط٦ـــــغ٦م هللا الخــــضًض الكـــــٍغ

. ٞالصـخبت جُلـب للٗمـل والخـإصب  (0)عئٍخه وػاص في ٖمل٨م مى٣ُه وط٦ـغ٦م فـي آلازـغة ٖملـه"

 وػٍاصة الهالح.

                                                 
 .166ا – 11ج/ –مجلم  اعو بس  –تسًث صخُح ضو   أرى ٌللز  1ر
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ــضَا  بن صـخبت الكـُىر جدـىي ظمـإ لاصب وخؿــً الؿـلى٥ وبطال٫ الـىٟـ املخ٨بـرة وحٍٗى

ٖلـــى الُاٖـــت وخؿـــً لاجبـــإ ، و٢ـــض وعص ٖـــً الكـــُش ٖبـــض ال٣ـــاصع ٢ىلـــه: ))ؤهـــا ٢ـــض جغبِـــذ ٖلـــى 

٣ــــت  (0)زكــــىهت ٦ــــالم املكــــاًش وزكــــىهت الٛغبــــت وال٣ٟــــغ(( والصــــخبت مــــ٘ الكــــُىر ، هــــي الٍُغ

ــــــضحهم ال ًــــــضاَىىن وال  ُٖجهــــــا وهــــــي التربُــــــت بدــــــض طاتهــــــا ، ألن املكــــــاًش فــــــي مىاظهــــــت هٟــــــىؽ مٍغ

ـظٍ هـي لاماهـت التـي ؤمـغوا بدملهـا ًج املىن ، بل ًًـٗىن لامـىع فـي مىايـٗها الصـخُدت ، َو

ـاٖتهم ، وهـي السُــىة لاولـى ولاَـم فـي جــغ٥  ـغي الكـُش ٖبـض ال٣ـاصع ؤن صــخبت الكـُىر َو ، ٍو

 
ً
 جدـذ ؤ٢ـضام الكـُىر وجغابـا

ً
ضًـه ، بـإن ٨ًىهـىا ؤعيـا ـى ًىصـر مٍغ الهىي ومسالٟت الـىٟـ ، َو

ـــــضم  .(9)بـــــحن ؤًـــــضحهم  ٖو
ً
ؤي بمٗجـــــى ؤن ال ج٨ـــــىن لهـــــم بعاصة وال اٖتـــــراى  لجهلهـــــم بإهٟؿـــــهم ؤوال

. وؾـُإحي جٟهـُل ال٨ـالم فـي الصـخبت وؤهىاٖهـا وآصابهـا فـي مىيـ٘ 
ً
٤ زاهُـا صعاًتهم بمهاوي الٍُغ

 الخ٤ مً َظا الٟهل.

 

بطن ٞمجاَــــضة الــــىٟـ لِؿــــذ مــــً الخجــــاعب الؿــــهلت التــــي ًم٨ــــً ألي بوؿــــان ؤن ًسىيــــها 

ؾـــخٗاهت بمـــا ؾـــب٤ مـــً قـــغوٍ. بجهـــا ججغبـــت عوخُـــت قـــا٢ت جدخـــاط بلـــى ظهـــض بـــالٜ ومـــً صون الا 

 مــــً الجــــالصة 
ً
وشــــجاٖت ٞاث٣ــــت ، وهــــي مشــــل مجالــــضة السهــــىم فــــي ؾــــاخت الــــى ى جخُلــــب ٦شحــــرا

ــــت والُبــــإ والٛغاثــــؼ  ــــضاء ٞحهــــا َــــم لاٍَى والهـــبر ، ال بــــل هــــي جخُلــــب ؤ٦ثــــر مــــً طلــــ٪ ، ألن لٖا

ــاالء َــم ؤ٦ثــر مغا  مــً ؾــبا٢حهم. وألظــل ٧ــل طلــ٪ ، ٞــةن وؤ٢ــغان الؿــىء ، َو
ً
ــت وؤقــض مغاؾــا ٚو

ه  ألن ُٞــــه ،   ال ًىنــــ٠ قــــٞغ
ً
 ٖالُــــا

ً
الـــظي ًٟلــــر فــــي مجاَضجــــه لىٟؿــــه، ٨ًــــىن ٢ـــض هــــا٫ م٣امــــا

٣ٞـــــِ ، ًخد٣ـــــ٤ ال٣ـــــغب مـــــً املـــــىلى حٗـــــالى، وألن ُٞـــــه ٣ٞـــــِ ًخد٣ـــــ٤ املـــــىث إلاعاصي ؤو )املـــــىث 

ظا املىث َى  (2)لاخمغ( ؤ٢صـخى مـا ًم٨ـً ؤن جىالـه الـىٟـ  ٦ما ٌؿمُه الكُش ٖبض ال٣اصع ، َو

مـً ٖملُــت الخهــُٟت التــي هــي ٦ىــه الخجغبــت الهــىُٞت وامل٩اٞــإة املغظــىة مــً بٗــض جدمــل ؤٖبــاء 

ــا ال ٨ًــىن َىالــ٪ ٢ــغب وال ونــى٫ ألهــه ال ًهــلر ملجالؿــت املــىلى ، بال  املجاَــضة ، والتــي بٛحَر

بطن  (4)ٍ بال الُُـب((الُاَغ ًٖ ؤظىـاؽ الـظهىب والـؼالث  و))هللا ٖـؼ وظـل ال ٣ًبـل مـً ٖبـض

٣ٞـــغب الٗبـــض مـــً مـــىالٍ مكـــغوٍ بمـــىث هٟؿـــه ، وال ًـــخم طلـــ٪ لـــه  بال بطا ؤنـــبذ بمىـــإًي ٖـــً 

اصاجــــه ، وفــــي مىــــإًي ٖــــً مخابٗــــت السلــــ٤ وؤؾــــبابهم والُمــــ٘ ُٞمــــا فــــي  باٖــــه ٖو مخابٗــــت َــــىاٍ َو

ٟٗـــم ٢لبـــ ًُ  بٗـــض ؤن ًجٗـــل ؤٖمالـــه ٧لهـــا زالهـــت لىظهـــه حٗـــالى. وبهـــظا ٣ٞـــِ 
ّ
ه ؤًـــضحهم ، ؤي بال

٘ ًٖ هٟؿه الدجب والٓلماث.   بدب مىالٍ وجٞغ

                                                 
 .12ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطوتيو   –  جُ و    1ر
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1181ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
 .111ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –ُ و    ج  3ر
يض  ابؼيثحن  – احىوسخي   2ر  .69ا –ٍض
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هــا الٗامــت ومؿــخىٍاتها لاولُــت ، لِؿــذ يــغوعة   ٖلــى ؤن ججغبــت مجاَــضة الــىٟـ ، بسَُى

 ٖلى الهـىُٞت صون ؾـىاَم ، بـل هـي ججغبـت بوؿـاهُت بىـاءة ًم٨ـً ؤن ًيخٟـ٘ مـً هخاثجهـا 
ً
خ٨غا

ت والخدلــي بالخؿــً مجهــا ، ٦شحــر مــً الىــاؽ ، ٞمبــاصت مشــل: الخسلــي ٖــً بٗــٌ لازــال١ الؿــِئ

ـض مــً  ً ، حٗـض مــً لازـال١ الاظخماُٖـت الٗامـت التـي جٍؼ وال٣ىاٖـت والهـبر واخخمـا٫ ؤطي آلازـٍغ

 مـً الىدـل ولاصًــان 
ً
ـض مـً جماؾـ٪ الجماٖــاث ولـظل٪ جـغي ؤن ٦شحـرا الغقـي الغوحـي للىـاؽ وجٍؼ

ت ، جداو٫ ؤن جًـ٘ لىٟؿـها مىـاهج زانـت فـي التربُـت الغوخُـت وم جاَـضة الـىٟـ ٚحر الؿماٍو

 بلـى مبـضؤ الخـإزغ والخـإزحر، ول٨جهـا مـً بـاب ؤولـى حكـحر بلـى الٟاثـضة 
ً
ظٍ الخالت ال حكحر يغوعة ، َو

ٗــض  ٌُ ــى مــا  الُٗٓمــت التــي ًم٨ــً ألي بوؿــان ؤن ًجىحهــا مــً ظــغاء ؾــُُغجه ٖلــى هــىإػ هٟؿــه َو

ت إلاوؿان لىٟؿه.   مً بضاثه مٗٞغ

 

ــــــض مــــــً الىنــــــى٫ بلُــــــه ، مــــــً وعاء ًــــــغي الكــــــُش ٖبــــــض ال٣ــــــاصع ، ؤن خ٣ُ٣ــــــت مــــــا      ًُمــــــذ املٍغ

ــه بلـــى مجاَضجــه هٟؿـــه ، َــى ؤن ٌٗـــىص بهــا بلـــى ؾــحرتها لاولـــى ، ؤي ؾــحرة آصم ) ( ٢بـــل َبَى

لاعى ، وآصم َىـــــا ًمشـــــل بـــــا٦ىعة الىظـــــىص لاولـــــي الـــــظي نـــــىٗه هللا حٗـــــالى بُضًـــــه ٞهـــــى الُهـــــغ 

لهُـــت وؤن ًخجـــاوػ الؿـــماوي والهـــٟاء الُٟـــغي املدـــٌ الـــظي اؾـــخُإ ؤن ًجـــاوع الخًـــغة إلا

خه ، خُـض السلـىص وخُـض ال قـ٣اء وال ؤلـم وال ٖـغي وال ظـٕى وخُـض َـى بمجزلـت  مدضوصًـت بكـٍغ

ــ٘ مــجهم مجزلــت باٖخبــاع ٖملُــت الســجىص. ول٨ــً لــم ًــضم لامــغ ٖلــى جلــ٪  املالث٨ــت ، بن لــم ٨ًــً ؤٞع

جلـ٪ هـي الكا٧لت ، ألن ما في آصم مـً ْلمـت لاعى وز٣ـل الُـحن ظظبـه بلـى ٟٚلـت الٗهـُان ، و 

زُُئخـه لاولــى ، وهــي ؤولــى الٗالثــ٤ التــي ؤز٣لـذ الــىٟـ ٞهبُــذ بهــا بلــى ٖــالم لاعى ، ))ٖــالم 

(و٧ــان َـظا َـى الامخدــان لا٦بـر الــظي 0الجـٕى والٗـغي والكــ٣اء ٖـالم البٗـض الهجــغ والجٟـاء(()

 
ً
ويـ٘ ُٞـه ؤبىــاء آصم بلـى ًــىم ال٣ُامـت  بدُــض نـاع ٖلـى ؤخــضَم ، بمـا ؤن ًىجــى بىٟؿـه ، آزــظا

بُـــضَا بلـــى خُـــض لامــــً والســـالم  وطلـــ٪ ٖبـــر الؿلؿــــلت الؿـــ٣ُمت التـــي جخًـــمجها املجاَــــضاث 

٨ــىن َـــى  مــا٫ الكــا٢ت ، ؤو ؤن ٌٟٛــل ٖــً هٟؿـــه ، ُٞتــر٥ لهــا خبــل َىاَــا ٍو ايــاث ولٖا والٍغ

دـت التــي جيخٓمهــا امللـظاث والكــهىاث والكــبهاث   لهــا ومُُــت ، ٞخ٣خـاصٍ ٖبــر الؿلؿــلت املٍغ
ً
جبٗـا

 والًُإ. ، بلى خُض الهل٨ت

 

ــان الهــٗب ال٩ــامً فـي صوازــل ٧ــل البكــغ ، وؤمــا آصم  ٖلـى ؤن آصم َىــا ، َــى عمــؼ ال٣ـضع والَغ

(ِٞكــحر الكــُش ٖبـض ال٣ــاصع ، بلــى ؤهــه ٢ـض ججــاوػ الٟٛلــت واؾــخضع٥ بمـا ُٞــه مــً هــىع الىبـي)
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ـٌض ٖلـ
َ
ى الؿماء ٣ٞا٫: ))عبىا ْلمىا ؤهٟؿىا ، ب٩ـى ٖلـى ٞغ٢ـت مدلـه لاو٫ ، ٢ـا٫: مـً اًـً لـي َظل

ـــإ  ٞـــغا١ مدبـــىبي ، ٢ُـــل: ًـــا آصم ، املٗهـــُت حجـــاب بِىـــ٪ وبـــحن عبـــ٪ ، خًـــغجه َـــاَغة ال جَى

(َــى ؤو٫ املُــغوصًً والهــابُحن ، و٢ــض ٖمــل ٞــأصم) (0)بإ٢ــضام ملىزــت بمسالٟــت املدبــىب((

 ٖلى ٧ـل بيُـه ، بلـى ًـىم 
ً
 ٖلى الخ٨ٟحر ًٖ زُُئخه ، ول٨ً ٢ضٍع ٢ض ّٖم ، ٞإنبذ لؼاما

ً
ظاَضا

ٗملـــىا ٖلـــى خـــض زُـــى الٗـــىصة بلـــى املدـــل لاو٫ ال٣ُامـــت ، ؤن ٌ ٗـــاوصوا ججغبـــت الخ٨ٟحـــر طاتهـــا َو

ؼ ، م٣ام ال٣غب والغيا وإلاعياء.  وامل٣ام الٍٗؼ

 

بن مـــا ًغمـــي بلُـــه الهـــىُٞت مـــً وعاء مجاَـــضة الـــىٟـ ، َـــى لـــِـ جُىَٗهـــا بدـــض طاجـــه ألن 

ٗت الـــؼوا٫ ، وبهمـــا َـــم ًغمـــىن بلـــى مداولـــت حُٛحـــر مٗـــضن الـــىٟـ و٦ؿـــغ  جلـــ٪ هدُجـــت ٢ل٣ـــت ؾـــَغ

ى مٗجى ٢ى٫ الكُش ٖبض ال٣ـاصع: ؤن املجاَـضة حٗجـي ٢لـب صولـت. بن ؤزُـغ  بٌٗ َباجٗها ، َو

ـ٤ جدـغعٍ الغوحـي ، ًهـضع ٖـً زهــىمه  ٣بـاث ج٣ـ٠ فـي ٍَغ مـا ًىاظهـه إلاوؿـان مـً مؼالـ٤ ٖو

الـــضازلُحن ، املخمشلـــحن بالُبـــاج٘ ولاَـــىاء والؿــــحئ مـــً الهـــٟاث ، ٞلـــى اؾـــخُإ إلاوؿــــان ؤن 

ى َـاالء السهـىم ، ٞؿـ٨ُىن بمىــإًي ٖـً طلـ٪ وؾـ٨ُىن مـً السـىام طوي الىجــاة ًخٛلـب ٖلـ

، وؾــــــِخد٤٣ لــــــه وظــــــضٍو الشــــــاوي ؤو وظــــــىصٍ املمخــــــاػ الــــــظي ًخجلــــــى فــــــي إلاوؿــــــان ال٩امــــــل بدــــــضٍ 

 لا٢صخى.

 

بن الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ، ال ٌٟٛــل ٖــً الخــظ٦حر ، بــإن مجاَــضة الــىٟـ ، َــظا الٟٗــل الكــا١ 

 ؤو ًسُـى ُٞـه زُـىة واخـضة ، مـً صون ؤن والساع١ ال ًم٨ً ألي بوؿان 
ً
ؤن ًمطخي ُٞـه ٢ـضما

لبــــذ ٖؿــــا٦غ ظــــظباث  جضع٦ــــه ًــــض الٗىاًــــت إلالهُــــت وؾــــاب٤ مكــــِئتها ، ٞــــةطا مــــا ٢ــــضع لاظخبــــاء ٚو

ايــت "وظاَــضوا فــي  الٗىاًــت ، ))طلــذ والًــت ال٣لــىب وعايــذ مُــام٘ الىٟــىؽ لامــاعة بلجــام ٍع

ـــت فـــي  (0)هللا خـــ٤ ظهـــاصٍ" وٗـــم  (9)ســـجً الخ٣ـــىي وؾالؾـــل املجاَـــضة((وؤصزلـــذ ظبـــابغة لاٍَى

ايـــاث ًبغـــي مـــً وعائهـــا ٚاًـــاث   مخٗـــضصة مـــً الٍغ
ً
جـــغي ٖلـــى هٟؿـــه ؤلىاهـــا ًُ ًم٨ـــً لئلوؿـــان ؤن 

ــاصة ٞاٖلُــت الخــىاؽ ؤو ختــى بْهــاع ال٣ــضعاث السُٟــت ال٩امىــت  مدــضصة ، ٦خُىَــ٘ الجؿــض ؤو ٍػ

 ، ال ًبغـــي مـــً وع 
ً
 مؿـــخمغا

ً
اثـــه بال وظـــه هللا حٗـــالى فـــي ؤٖما٢ـــه ، ول٨ـــً ؤن ًجاَـــض هٟؿـــه ظهـــاصا

 
ً
 وبهضاًـــت هللا حٗـــالى وجى٣ُٞـــه زاهُـــا

ً
لـــب ال٣ـــغب مىـــه ، ٞـــإن طلـــ٪ ٞٗـــل مكـــغوٍ بإًماهـــه ؤوال َو

. اًت مباقغة مً لضن قُش حي مغقض ٖاٝع  وبٖغ

 

                                                 
 .16ا –ض هٌؼه س زد – ا ؼىى ز   1ر
 .78  دج /   1ر
  ز  احدىي  –  جُ و    1ر

ً
 مذؼىػة. –دلؼة ك ط مٕحىبي
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ــام ، حٗــض  بن جد٣ُــ٤ الؿــمى السل٣ــي والغقــي الغوحــي والىظــىص الخ٣ُ٣ــي ٚحــر املكــىب باألَو

ـــض الهـــاص١ ، مـــً ظـــغاء نـــبٍر ٖلـــى مـــً الىخـــاثج لاؾاؾـــُت واملًـــمىهت ا لتـــي ًدهـــل ٖلحهـــا املٍغ

٣خــل فــي ؾــبُل  جدمــل املجاَــضة بهــىعَا الش٣ُلــت ٧اٞــت وبطا ٧ــان ًيخٓــغ املــامً الــظي ٣ًاجــل ٍو

ــض الــظي   ، وهــي هــىا٫ الــغػ١ الــضاثم والخُــاة لابضًــت ، ٞــإن املٍغ
ً
هللا حٗــالى م٩اٞــإة ُٖٓمــت ظــضا

 
ً
م٩اٞــــــإة جلُـــــــ٤ بٗملــــــه ، وهـــــــي جهــــــُٟت هٟؿـــــــه ًىاظــــــه هٟؿــــــه بالجهـــــــاص لا٦بــــــر ، ؾـــــــِىا٫ خخمــــــا

ـض مـً ظاهبـه   للـغخمً. واملٍغ
ً
ومُالٗتها لؤلهىاع إلالهُت ، وتهُئـت ٢لبـه مـً ؤظـل ؤن ٨ًـىن ٖغقـا

 ٖلــــى مجاَــــضة هٟؿــــه ومدانــــغتها ، ؤو بــــاألخغي بماجتهــــا  ٞإهــــه ؾــــِىا٫ فــــي 
ً
، ٧لمــــا اػصاص بنــــغاعا

لـــــه لىـــــىا٫ م٣ـــــام الٗبىصًـــــت  م٣ابــــل طلـــــ٪ خُـــــاة ظضًـــــضة عوخُـــــت نـــــاُٞت وزالهــــت وصاثمـــــت جَا

 ، بط بن مىجـــه إلاعاصي واملسخـــاع ٖـــً الهـــىي وإلاعاصة واملُـــل بلـــى 
ً
الخ٣ـــت. بجهـــا ججـــاعة عابدـــت خ٣ـــا

ُـــــاًء ال مىـــــ٘ بٗـــــضٍ  جـــــى ال ٣ٞـــــغ بٗـــــضٍ ٖو السلـــــ٤ ، ؾُٟطـــــخي بـــــه بلـــــى خُـــــاة ال مـــــىث بٗـــــضَا ، ٚو

ٗلــم بٗلـٍم  ـىٗم ٖلُـه بىٗمــت ال بـاؽ بٗـضَا َو ال ظهـل بٗــضٍ  وجمىدـه عاخـت ال قـ٣اء بٗــضَا ، وٍُ

٨ــــىن بخلــــ٪ املجاَــــضة ٢ــــض هــــا٫  ُهــــغ ٞــــال ًــــضوـ. ٍو ــــ٘ ٞــــال ًىيــــ٘ ٍو ٞغ ؿــــٗض ٞــــال ٌكــــ٣ى ٍو ، َو

ـــى وعازـــت الىبـــي مدمـــض ) ٓـــم ، َو نـــبذ بـــاب عخمـــت الكـــٝغ لٖا
ً
٨ـــىن بهـــظٍ الىعازـــت ٢ـــض ؤ ( ٍو

٣هـضٍ ال٣اصـخي والـضاوي  ؿخجلب السحر ٍو ضٞ٘ البالء َو ألَل ػماهه ، بط ج٨ك٠ به ال٨غوب ٍو

 لبر٦خـ
ً
. بطن ٣ٞـىة إلاوؿـان ويـٟٗه ، لهمـا حٗلـ٤ بةعاصجـه وبةنـغاٍع ٖلـى الاهخهـاع ٖلـى (2)هَلبا

ى الاهخهاع الظي جخى٠٢ ٖلُه ال٨شحر مً الاهخهاعاث لازغي.  صازله ، َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  زدسض هٌؼه  –  جُ و    3ر
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ض  الَؼ

ض ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي  الَؼ
 

ـــض ٖىـــض الكـــُش ٖبـــض ال٣ـــاصع ، مىخـــى ُٞـــه ال٨شحـــر     مـــً الىطـــج والىيـــىح ، ًخســـظ مٟهـــىم الَؼ

ــى مــا ًيســجم ومىهجــه الٗملــي وعؾــالخه فــي وكــغ الخهــىٝ الصــخُذ بــحن الىــاؽ ، ٞهــى ًــغي  َو

 ، ال ًُلـــــب لظاجـــــه ، ألهـــــه لـــــِـ بٛاًـــــت ٌؿـــــعى 
ً
 ٖباصًـــــا

ً
 خُاجُـــــا

ً
ـــــض ب٨ىهـــــه ؾـــــلى٧ا ابخـــــضاًء ؤن الَؼ

الهـــــىفي بلــــــى بلىٚهــــــا مــــــً صون َــــــضٝ ؤو ٢هــــــض ، وبهمــــــا َــــــى ًُلــــــب ملــــــغاٍم ؤزــــــغي مجهــــــا: بماجــــــت 

ها الغصًئـت وزهـالها الؿـِئت ا لىٟىؽ الًُٟٗت الٛاع٢ت في اللظاث والىا٢ٗت جدذ جإزحر هىاٖػ

ا بدلت ظضًضة  و٢ىة َاملا ٧اهذ ٧امىت ٞحها. ومجها اٖخُـاص إلاوؿـان ٖلـى الدؿـلُم  ، وزم بخُاَئ

: الاعج٣ـاء بٗبـاصة ال٣لـىب ٧ـي جهـل 
ً
الصخُذ لغب الٗاملحن والاج٩ا٫ إلاًجابي ٖلُه. ومجهـا ؤًًـا

 بلى الخىخُض الخ٣ُ٣ي الظي ال جسالُه قاثبت مً قغ٥ زٟي ؤم ْاَغ.

 

ــــض ٖىــــض الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع ، ال ٣ًخهــــغ ، ٣ٞــــِ ٖلــــى نــــُام الجهــــاع و٢ُــــام  بطن ٞمٗجــــى الَؼ

اللُل، ولازـظ بإؾـباب الخسكـً فـي املُٗـم وامللـبـ ، وبهمـا ٌٗجـي ، بيـاٞت بلـى طلـ٪  مجـاوػة 

 ))جـــغ٥ عئٍـــت إلاوؿـــان مغاجـــب هٟؿـــه الـــضهُا والخٛلـــب ٖ
ً
لـــى البـــاؽ والجهـــل الٗـــال٤ بهـــا وؤًًـــا

ؤي جـــغ٥ جغ٢ـــب واهخٓـــاع نـــضوع السحـــر ؤو الكـــغ ، الُٗـــاء ؤو املىـــ٘ ، مـــجهم ومـــً صون  (0)السلـــ٤((

بطن وبعاصة مــــــً هللا حٗــــــالى. ٖلــــــى ؤن ٢ــــــى٫ الكــــــُش ٖبــــــض ال٣ــــــاصع بتــــــر٥ عئٍــــــت السلــــــ٤ ، ال ٌٗجــــــي 

ـــت املُل٣ـــت فـــي ٧ـــل لاخـــىا٫ ، واؾـــخدال ت نـــضوع لاٞٗـــا٫ ٖلـــى لانـــالت بال مـــً اٖخ٣ـــاصٍ بالجبًر

ُــــت لٗلــــم ؾــــاب٤  هللا حٗــــالى ، ؤو ؤن ؤٞٗــــا٫ البكــــغ ، مــــا هــــي ٖلــــى الخ٣ُ٣ــــت ، بال جُب٣ُــــاث خٞغ

خ٣ــــاص لــــه ٖال٢ــــت  . بن َــــظا الٖا
ً
ــــم ال ًمل٨ــــىن ٖجهــــا مدُهــــا ومكــــِئت خخمُــــت ٞغيــــذ ٖلــــحهم َو

ـــض  ـــض ، وبسانـــت بٗـــض اظخُـــاٍػ مغخلـــت الَؼ ٟتـــرى بـــه ؤن بامل٣ـــام الغوحـــي الـــظي بلٛـــه املٍغ ًُ ، بط 

 مــً ٖال٢ــت ب٣ُــت البكــغ بــغبهم. ٖلــى ؤن 
ً
 ، خخمــا

ً
٨ًــىن ٖلــى ٖال٢ــت مــ٘ عبــه ، هــي ؤ٦ثــر الخهــا٢ا

اٖخ٣ـــــاص َـــــاالء ، بإهـــــه ال يـــــاع وال هـــــاٞ٘ ٖلـــــى الخ٣ُ٣ـــــت بال هللا حٗـــــالى ، وبهـــــه حٗـــــالى َـــــى وايـــــ٘ 

ن مىـه ، ال ًلغـي لاؾـباب وم٣ـضع لا٢ـضاع ، وبن ؤي شـخيء فـي ال٨ـىن ال ًـازغ فـي ؤي شـخيء ، بال بـإط

ٖىــضَم الٟٗــل وال إلاعاصة وال الؿــعي وال ال٨ؿـــب ، وال ٌؿــ٣ِ ٖــجهم الخ٩ـــال٠ُ وبهمــا َــى ٖلـــى 

ـــــام واملســـــاٝو ،  ـــــل ٖـــــجهم ال٨شحـــــر مـــــً لاَو ٍؼ ـــــض مـــــً ز٣ـــــتهم بـــــغبهم ٍو ال٨ٗــــــ مـــــً طلـــــ٪، بط ًٍؼ

م صون ٖلــــم ؤو هٓــــغ هللا حٗــــالى. بن َــــظٍ التهمــــت ، ؤ ي لخإ٦ــــضَم وب٣ًــــاجهم ، بإهــــه ال شــــخيء ًًــــَغ

 مخـىا٧لحن 
ً
 ؤله٣ذ بالهىُٞت مً ٢بل زهىمهم بط ٖـضوا ٢ىمـا

ً
بىت والخ٩اؾل َاملا تهمت الَغ

                                                 
. و ز هص   زىخى ًِ٘ى  ا ُر ك س  اِيزض: أن اٌف 76ا–ط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض ح     خيػ –  جُ و    1ر
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ال ًامىــىن باألؾــباب وال بالخغ٦ــت وال بالؿــعي بلــى ال٨ؿــب ؤو بصامــت م٣ىمــاث الخُــاة ووؾــاثل 

ــظا ال٣ــى٫  بن ٧ــان ًىُبــ٤ ٖلــى الــضزالء ٖلــى الــىهج الهــىفي الصــخُذ مــً اللــظًً  الٗــِل. َو

خ٣ـاص الؿـلُم الـظًً ال ًدُـضون ٖـً اجسظوا مىه ؾخ  ، ٞاهـه ال ًىُبـ٤ ٖلـى طوي الٖا
ً
 ومٛىمـا

ً
اعا

حٗــالُم إلاؾــالم ومباصثــه ، والــظًً ًــغون فــي الخهــىٝ ، َبــت عباهُــت ٌؿــخُٗىىن بهــا ٖلــى جؼ٦ُــت 

 هٟىؾهم وجهُٟت ٢لىبهم وزم الخ٣غب بلى باعئهم.

 

ض  خ٣ُ٣ت الَؼ

ــــض ٖىــــض الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع ، ج٨مــــ    ً فــــي الاؾــــخٗضاص البــــاَجي وزلــــىم هُــــت بن خ٣ُ٣ــــت الَؼ

ـــــض  الٗبـــــض وزبـــــاث بعاصجـــــه ، ول٨ـــــً َـــــظٍ الغئٍـــــت )الباَىُـــــت( ال جلغـــــي ٖىـــــضٍ ؤَمُـــــت ؤٞٗـــــا٫ الَؼ

ت ، التي ٠٣ً ٖلى عؤؾها الجٕى والُٗل. بط بن َظٍ لاٞٗا٫ جدخل مؿـاخت واؾـٗت  الٓاٍَغ

ايــــاث الهــــىُٞت ومجاَــــضاتهم ، زــــم ؤن الكــــٕغ إلاؾــــالمي ، ؤ٦ــــض ٖلحهــــا ٦  وؤُٖاَــــا مــــً ٍع
ً
شحــــرا

مــا٫ التــي ًم٨ــً ؤن ًخ٣ــغب بهــا الٗبــض املــامً بلــى عبــه ،  ؤَمُــت زانــت وظٗلهــا مــً ؤًٞــل لٖا

٦مــا ؾــب٤ جٟهــُل ال٨ـــالم خــى٫ طلــ٪. ومـــً ظهــت ؤزــغي ، ٞإهــه ال ًسٟـــى ٖلــى ٧ــل مجـــغب طي 

مــــا٫ مشــــل الجــــٕى والُٗــــل والؿــــهغ ، بن   ؤم ٚحــــر مخــــضًً ، مــــا أٖل
ً
صعاًــــت ، ؾــــىاء ؤ٧ــــان مخــــضًىا

وؿــان ٖــً ٢هــض وبعاصة طاجُــت ، مــً جــإزحر ٞــاث٤ فــي جهــُٟت الؿــغاثغ وبلهــاب ال٣ــغاثذ ماعؾــها إلا

ــظا َــى ٖــحن مــا ًا٦ــضٍ الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ، بط بهــه  وجهــُٗض  امل٩ــامً الغخُــت الؿــامُت ُٞــه َو

 ، ؤي وؾــُلت مــً وؾــاثل الىنــى٫ وال٣ــغب مــً 
ً
ًجٗــل السحــر ٧ــل السحــر فــي اجســاط الجــٕى ونــاال

جٕى ٖىـــــضٍ جٟـــــخذ بـــــاب ال٣ـــــىة املل٨ىجُـــــت ال٩امىـــــت فـــــي وعح إلاوؿـــــان ، الخًـــــغة إلالهُـــــت ، ٞبـــــال

وجٓهـــغ مٗهـــا الخ٣ُ٣ـــت الىىعاهُـــت الساُٞـــت وعاء خـــاظؼ الجؿـــض ومخُلباجـــه ، وبـــالجٕى حؿـــخىلي 

ــا ْلــم لاظؿــام ، وهــي خالــت الٟىــاء  لاهــىاع الهــمضًت ٖلــى طاث وظــىص الٗبــض ، ٞخدــغ١ بإهىاَع

شــخى لابٗــاص والهــٟاث الظاجُــت للكــاَض ، زــم ال جغظــ٘ الكــهىصي التــي جمخــى ٞحهــا الُبــاج٘ وجخال

 مخىانـــلت ، مـــً 
ً
بلُـــه خاؾـــت َبٗـــه الجؿـــماوي بال بٗـــض بجمامـــه صوعة لاؾـــماء ولاوعاص ، ؤًامـــا

ــــض ، واؾـــــُت جـــــغص مـــــً  الــــظ٦غ والدؿـــــبُذ الـــــضاثم ، الــــظي ؾِكـــــ٩ل  ُٞمـــــا لــــى واْـــــب ٖلُـــــه املٍغ

 زاللها لاهىاع إلالهُت والٟخىح الُٛبُت ٖلى ٢لبه.

بن بْهــــــاع الكــــــُش ٖبــــــض ال٣ــــــاصع ، مداؾــــــً الجــــــٕى والُٗــــــل ، وبصعاظهمــــــا يــــــمً ٣ٞــــــغاث  

 فـــــي خُـــــاة 
ً
 مؿـــــخمغا

ً
 وؾـــــلى٧ا

ً
 صاثمـــــا

ً
مىهجـــــه الهـــــىفي لاؾاؾـــــُت ، ال ٌٗجـــــي جبيُـــــه لهمـــــا ، مىهجـــــا

باهُـت والخيؿـ٪ ، بـل َـى ٖلـى ال٨ٗــ مـً طلـ٪ بط ًا٦ـض  إلاوؿان ، ٦ما ًٟٗل طلـ٪ صٖـاة الَغ

ضًـــــه ؤن ال ٌٛـــــالىا  فـــــي لازـــــظ بإؾـــــباب الجـــــٕى والُٗـــــل ، ختـــــى ال ًمـــــىٗهم طلـــــ٪ ٖـــــً ٖلـــــى مٍغ

ال٣ُــــام بىاظبــــاتهم الٗباصًــــت لازــــغي ، ؤو ٖــــً جــــظ٦حر الىــــاؽ وبعقــــاصَم ألن َــــظا َــــى لاَــــم فــــي 

ىن بال لخدؿــــــحن ؤصاء  الخجغبــــــت الهــــــىُٞت ، وألن ٞٗــــــل الجــــــٕى والُٗــــــل مــــــا ؤزــــــظ بــــــه الٗــــــاٞع
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ل٣ــىم ووؾــاثلهم املؿــاٖضة ، وؤمــا جهاًــاث . ٞهــى مــً مبــاصت ا(0)٢لــىبهم ججــاٍ عبهــم وججــاٍ الىــاؽ

٣هم اوم َمىخــــــــاتهم الغوخُـــــــت ، ٞهــــــــي: "ؤن جســـــــغ١ ؤظؿــــــــاصَم حجـــــــب الُٛــــــــىب وجٟجــــــــغ  َـــــــٍغ

م ًىابُ٘ الخ٨م مً زؼاثً ال٣لىب ، وؤن ًهٟى ِٖكهم لغبهم ، ٞال ٨ًـىن َٗـامهم بال  ؤهىاَع

م ، وال ٨ًـىن قـغابهم بال مـً ؾـىت بطن  (9)(هبُـه ) مً ٦المه وحٗالى ، الظي َى ال٣غآن ال٨ٍغ

ٞالهىفي مهما خلـ٤ فـي ٖىـان ؾـماء الـغوح ، وؾـٗذ هٟؿـه بلـى إلاوٗخـا١ واقـغؤبذ الـى الهـغب 

ــى مدــغم ٖلُــه  ــإة الجؿــض ، ٞــإن مهــحٍر مغبــىٍ بلــى ؤعى الكــٕغ إلاؾــالمي ، َو  ٖــً َو
ً
بُٗــضا

 ؤن ًل٣ِ مً ٚحر َظا املغح٘ ؤو ؤن ًغي٘ مً ٚحر جل٪ املغاي٘.

 

ــــض ٖىــــض الكــــُش ــــض فــــي  ٞــــةطا ٧ــــان الَؼ ٖبــــض ال٣ــــاصع ، ال ٌٗــــضو ٦ىهــــه وؾــــُلت ًخ٨ٗــــؼ ٖلحهــــا املٍغ

ــ٤ الهــىفي ، ٞإهــه يــغوعة ال ٌٗجــي جــغ٥ الــضهُا مــغة واخــضة والــى لابــض   بــضاًاث ؾــلى٦ه فــي الٍُغ

ـــض مـــً   ، ًـــغاص مـــً زاللـــه ه٣ـــل املٍغ
ً
 جغبىٍـــا

ً
 جإصًبُـــا

ً
بـــل بن لامـــغ ال ًســـغط ٖىـــضٍ ٖـــً ٦ىهـــه ٞٗـــال

ـم نـٗىبت ج٣بلهـا فـي البضاًـت خالخه الـضهُا بلـى اٖخـاص الخٗـاٌل  مٗهـا ، بلـى خالـت بضًلـت ، هـي ٚع

باتها  بلـى خالـت مٗاصاتهـا  ض ، مً خالت مضاَىت الىٟـ والاههُإ لٚغ  للمٍغ
ً
 وؾالما

ً
، ؤ٦ثر ؤمىا

و٦ــــبذ ظماخهــــا ، مــــً خالــــت مخابٗــــت الهــــىي ومجــــاعاة الكــــهىاث بلــــى خالــــت املسالٟــــت والخُىَــــ٘ 

مــغ وجد٣ـــ٤ الاوســـجام بــحن الـــىٟـ وال٣لـــب وال٣ٗـــل ، والتــروٌٍ. ٞـــةطا مـــا عســا ال٣ـــضم وجـــم لا 

حن  وؤمـغ خُيئـظ بإزـظ ظمُـ٘  ض مً املغاصًً املد٣٣حن الىانلحن وؤَـل الىالًـت الٗـاٞع ناع املٍغ

 .  ، ألجهــا مــً يــمً ؤ٢ــضاٍع التــي ٢ــضعث لــه ال لٛحــٍر
ً
ــه التــي ٞاجخــه ؤوال ؤ٢ؿــامه وؤعػا٢ــه وخْٓى

فــي البضاًــت ج٩لُــ٠ ال٣لــب بتــر٥ الــضهُا وقــهىاتها بطن ٟٞــي البضاًــت التــر٥ وفــي الجهاًــت لازــظ ، 

ــــىعة  ٣هم ال٣ــــىٍم وؾــــِ ٖو وفـــي الجهاًــــت جىاولهــــا. لاو٫ َــــى ههــــج املخ٣ــــحن اللــــظًً ًخلمؿــــىن َــــٍغ

.  الكبهاث والشاوي َى ههج الىانلحن املخد٣٣حن في َاٖت هللا ٖؼ وظل وط٦ٍغ

 

ىــض الكــُش ٖبــض بن جهـىٍغ الــضهُا بُــال٘ الكــام وبالىظــه ال٩ــالر ، ٖىــض الهــىُٞت     بٗامــت ٖو

ؿــض بػاءَــا 
ُ
ال٣ـاصع بسانــت ، بط َــى ًــظَب بلــى ؤ٦ثــر مــً طلـ٪ ، ِٞكــبهها بالجُٟــت ال٣ــظعة التــي ح

ـض ، ٞمٟهـىم الـضهُا ٖىـضَم ، ال (0)الُٗىن ولاهىٝ  مً خؿاباث املٍغ
ً
. ال ٌٗجي بؾ٣اَها جماما

 إل٢امـــت ؤ
ً
 فـــي الكـــٕغ وؤؾاؾـــُا

ً
 ومباخـــا

ً
ا وص الٗـــِل وبصامـــت ًىًـــىي جدخـــه مـــا ٧ـــان مجهـــا يـــغوٍع

 البِـــذ الـــظي 
ً
املجخمٗـــاث إلاؾـــالمُت الهـــالخت ، ٞلـــِـ مـــً بُـــغ  الٗـــِل والتـــٝر الؼاثـــض مـــشال

٣ُــه الخــغ وال٣ــغ  وال الُٗــام الخــال٫  ٨ــً الٗبــض الهــالر وال اللبــاؽ الىُٓــ٠ الــظي ٌؿــتٍر ٍو ًُ

هـــغ الـــظي ٌكـــبٗه وال ختـــى الؼوظـــت التـــي ٌؿـــ٨ً بلحهـــا. بن مٟهـــىم الخُـــاة الـــضهُا، الؿـــلبي ًىد

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1311ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
 .27ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
 .11ا –ًحىج  اوُم  –  جُ و    1ر



 

 

69 

 

ٖىــــض الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع ٣ٞــــِ ُٞمــــا ًــــضٞ٘ بالٗبــــض ))بلــــى إلا٢بــــا٫ ٖلــــى السلــــ٤ ولاصبــــاع ٖــــً 

ا الُمـ٘ ومبٗثهـا الكـٍغ ويـ٠ٗ الش٣ــت  (9)الخـ٤(( بـاث التـي مهــضَع ؤي ٣ٞـِ الخاظـاث والٚغ

ـــا بال للىخـــاثج الؿـــِئت التـــي  ـــظٍ مـــا ٖاصاَـــا الهـــىُٞت وال خـــظعوا مجهـــا وال ججىبَى بـــاهلل حٗـــالى. َو

لخٗــــاَي بهــــا، وهــــي مشلهــــا فــــي طلــــ٪ مشــــل الخــــغام الــــظي مــــا خــــغم ٖلــــى السلــــ٤ ، بال جترجــــب ٖلــــى ا

ـــه ، ٞالكـــهىاث مـــا ؤعصٞـــذ بالخدـــظًغ والخىٟحـــر ، فـــي بـــضاًاث  للًـــغع املا٦ـــض الـــظي ًلخـــ٤ بم٣تٞر

الؿــــلى٥ الهــــىفي ، بال ألجهــــا بن حٗكــــ٣ذ بال٣لــــب الًــــ٠ُٗ الٛاٞــــل والــــىٟـ الُامٗــــت ٚحــــر 

قـــٛا٫ الٗبـــض وبلهاثـــه ٖـــً ط٦ـــغ عبـــه وببٗـــاصٍ ٖـــً مدـــُِ املغويـــت ، ٞإجهـــا ؾـــخٗمل ٖملهـــا فـــي ب

 مـــً الكـــغ 
ً
بـــا  ٖـــً السحـــر وؤَلـــه ٢ٍغ

ً
 بُٗـــضا

ً
عيـــاٍ ، ومـــً ٧ـــان َـــظا خالـــه ، ٞإهـــه ؾـــ٨ُىن خخمـــا

وؤَله ، وفي َظا بقاعة بلى ٢ىة الترابِ بحن الخالخحن وجإ٦ُض الٗال٢ت الُغصًـت ال٣اثمـت بُجهمـا 

 فــي
ً
 مــً عبـــه زاثًــا

ً
بــا بدــغ ط٦ــٍغ ٧ــان ؤصوـــى بلــى ٞٗــل السحــر وؤ٢ــغب مـــً  ، ٞالٗبــض ٧لمــا ٧ــان ٢ٍغ

 ٖــً ط٦ــٍغ ٧ــان ؤصوــى 
ً
 ٖــً عبــه مخٛــاٞال

ً
 ، ٞالٗبــض ٧لمــا ٧ــان بُٗــضا

ً
ؤَلــه ، وال٨ٗـــ ًصــر ؤًًــا

م والسحـــر  بلـــى ا٢تـــراٝ الكـــغ وؤ٢ـــغب مـــً ؤَلـــه. وججـــضع إلاقـــاعة بلـــى ؤن مؿـــإلت الخدلُـــل والخدـــٍغ

ـــم ؤَـــل الٗـــض٫ والكـــغ ، حٗـــض مـــً مؿـــاثل الســـالٝ ال٣ٗلُـــت ال٣اثمـــت بـــحن ال ٣ـــاثلحن باالزخُـــاع َو

٣ىلـىن ؤن الخـغام  ـ٤ لاو٫ ٞـإجهم ًإزـظون باألؾـباب ٍو والخىخُض وال٣اثلحن بالجبر ، ٞإمـا الٍٟغ

مــا خــغم بال للًــغع الــظي ًلخ٣ــه بـــاألٞغاص واملجخمٗــاث ، ٦ٟٗــل الؿــغ٢ت و٢ــى٫ الــؼوع وبهتهـــا٥ 

ج ــ٤ الشــاوي ، الخغمــاث ، وبن إلاوؿــان ٢ــاصع ب٣ضعاجــه ال٣ٗلُــت ؤن ًمحــز طلــ٪ ٍو خيبــه ، وؤمــا الٍٟغ

ٞـــإجهم ًـــغون ؤن الخـــغام مـــا خـــغم بال ألن هللا حٗـــالى ، ؤعاص لـــه ؤن ٨ًـــىن ٦ـــظل٪ و٦ـــظل٪ الخـــال٫ 

 .(0)و٦ظل٪ السحر والكغ

 

ـــض ، ًـــإحي مـــً  بن ب٢بــا٫ إلاوؿـــان ، فـــي بنــالخه هٟؿـــه وفـــي ج٣غبـــه مــً مـــىالٍ ، ٖلـــى ههــج الَؼ

ٞهــــى ًخىؾـــِ ، ٦مـــا ًــــغي الكـــُش ٖبــــض مى٢ٗـــه الىظـــىصي الخــــغط الـــظي ويـــٗه ج٨ىٍىــــه ُٞـــه ، 

ال٣ـــاصع ، فـــي نـــٟاجه ، بـــحن نـــٟاث الخُىاهـــاث ونـــٟاث املالث٨ـــت ، بـــحن ز٣ـــل الجؿـــض وخاظاجـــه 

 مىــــه بدُـــــض 
ً
 مٟغوٚــــا

ً
ٗـــــض ؤمــــغا ٌُ وجُلٗــــاث الــــغوح وآٞا٢هــــا. ٚحـــــر ؤن َــــظا الخىؾــــِ ال٣لــــ٤ ، ال 

ـه ٌؿخدُل التزخؼح ٖىه ؤو الاهٟالث مىه ، بل بن خ٣ُ٣ت إلاوؿان جخجؿـض فـي نـٗ بَى ىصٍ َو

املخىانـل ، هدـى َـظا الُـٝغ ؤو طا٥ ، وبن َـظٍ امل٨ى٦ُــت م٣غوهـت بٗملـه الـظي ًهـضع ٖىــه ، 

ً وججــاٍ طاجــه ،  ٞــإن جــغصي وابخٗــض ٖــً مى٢ٟــه الــضًجي ججــاٍ عبــه ومى٢ٟــه لازالقــي ججــاٍ آلازــٍغ

وؤَمــل جغبُــت هٟؿــه وؤٚغ٢هــا فــي الكــهىاث ، ٞؿــ٨ُىن ٖىضثــظ بلــى نــٟاث الخُــىان ؤ٢ــغب ، ؤو 

(٦مـــا 
ً
 خُىاهُـــا

ً
ـــظا إلاوؿـــان ؾـــ٨ُىن مـــً الهـــٗب (9)ٌؿـــمُه الكـــُش ٖبـــض ال٣ـــاصع: )بوؿـــاها . َو

                                                 
 .322ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
ة  وؼيهُة  –محلس كليض    1ر  .137ا -1982 –بوس ز  – 1غ/ – زلتزاة وم ٖلة   خٍط
 مذؼىػة. –ػحن  اؼلْى  اىللٗ  زلْى  –  جُ و    1ر



 

 

71 

 

 هٟؿـــه فـــي ٢ٟـــو الٗـــاصاث واملسالٟـــاث ؤن 
ً
ٖلُـــه ، ُٞمـــا لـــى َـــبِ بلـــى َـــظا املؿـــخىي ، وايـــٗا

 فـــــي ْلمـــــت َبٗـــــه ، 
ً
ًى٣ــــظ هٟؿـــــه ؤو ًُلـــــ٤ ؾـــــغاخها ، ألهــــه فـــــي َـــــظٍ الخالـــــت ، ؾــــ٨ُىن ســـــجُىا

 مـً ٢ــبـ الىـىع الـظي ٚ
ً
غؾــه هللا حٗـالى فـي ٖبــاصٍ خـحن زل٣هـم وؤزــظ ٖلـحهم الٗهـض فــي مدغومـا

 صوهـــه ، ويـــ٘ (2)ٖـــالم الـــظع
ً
ـــظا الىـــىع الـــظي ال ًم٨ـــً ألي بوؿـــان ؤن ٌؿـــمى ؤو ًترقـــى عوخُـــا . َو

هللا حٗـالى مهـحٍر ، بُــض إلاوؿـان طاجـه ،ٞإمــا بلـى يـُإ وجالشــخي وؤمـا بلـى همــاء وػٍـاصة ؾــُٕى ، 

ـــظا الاخخمـــا٫ الشـــاوي َـــى الـــظي جبىـــا ـــض َو ٍ إلاوؿـــان الهـــىفي الـــظي حٗهـــض هٟؿـــه بالتربُـــت والَؼ

ـــى بـــظل٪ ؾـــ٨ُىن بلـــى نـــٟاث املالث٨ـــت ؤ٢ـــغب ، ؤي ٨ًـــىن  ايـــاث واملجاَـــضاث ، َو وؤهـــىإ الٍغ

 
ً
 مالث٨ُـــا

ً
ـــت وهـــىعٍ امل٨ىـــىن ، بلـــى مؿـــخىي مـــً (4)بوؿـــاها . ال بـــل بهـــه ٢ـــض ًهـــل بإماهخـــه املدْٟى

ٗـــــت والهـــــٟاء ، بدُـــــض ًخجـــــاوػ م٣ـــــام ٦شحـــــر مـــــً املال  حـــــر مجهىلـــــت ٢هـــــت ســـــجىص الٞغ ث٨ـــــت ، ٚو

م بإٖلمُخه وجٟى٢ه ٖلحهم  .(0)املالث٨ت ألبي البكغ وب٢غاَع

 

و٦ٗاصجـــه فـــي الخٗامـــل مـــ٘ لامـــىع الهـــىُٞت الٗملُـــت التـــي جىُـــىي ٖلـــى ظهـــض ومكـــ٣ت، ٣ٞـــض    

ــض ٖلــى ؾــلم جهــاٖضي ، ٧ــي ًسٟــ٠ بــظل٪  ٖمــض الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ، ٖلــى جىػَــ٘ ججغبــت الَؼ

ج( ٖىـــضٍ  ــظا )الخـــضٍع ـــض ُٞمـــا لــى حٗاَاَـــا صٞٗــت واخـــضة. َو مــً لاز٣ـــا٫ التــي ًىـــىء بدملهــا املٍغ

 خؿب املجزلت الغو 
ً
 مىػٖا

ً
ؿـً ؤوال ٌُ ـض بمٗجـى التـر٥  ض ٖلـى خـضة. ٞالَؼ خُت التي ًبلٛها ٧ل مٍغ

ـــــى ال ٌٗجـــــي التـــــر٥ املُلـــــ٤ ؤو الخجـــــغص ، وبهمـــــا ٌٗجـــــي جـــــغ٥ املدغمـــــاث ،  ـــــضًً َو للؿـــــال٨حن املتَز

غجه ٖلـى ٖالثـ٤ ٦شحـرة ججظبـه بلـى الـضهُا  ض ل٨ىهه خضًض ٖهـض بالؿـلى٥ ، والهُـىاء ؾـٍغ ٞاملتَز

ــض ٖىــضٍ ، ًخجؿــض فــي وػٍىتهــا ، والؾــخدالت اهٟهــاله  الخــام ٖــً طلــ٪ ، ٣ٞــض نــاع ٢هــاعي الَؼ

ججىب الخغام وجىدي ما ؤخل له مـً الُُبـاث. ٞـةطا مـا اَمـإن ٢لبـه بهـظا )التـر٥( واٖخـاص مـً 

ـــض  هٟؿـــه املُـــل بلـــى الخـــال٫ صون ؾـــىاٍ ، ظـــاءٍ لامـــغ مـــً قـــُسه بـــالتزام الىـــٕى الشـــاوي مـــً الَؼ

 ٚحر مكىب بمـا ٌٗـخم مـغآة الظي ًخمشل في اظخىاب الكبهاث مً ؤظل ان ٨ً
ً
ىن خالله زالها

ـض ،  ض ، لكضة ب٢باله ٖلى الخال٫ فـي املغخلـت لاولـى مـً َػ ٨ضع نٟى الىٟـ. بن املٍغ ال٣لب ٍو

ـظٍ الكـبهاث ، بن   ؾُسىى في ٦شحـر مـً الكـبهاث التـي اٖخـاص الىـاؽ لازـظ بهـا ، َو
ً
ٞإهه خخما

ــض لاولــى ،  ٞإجهــا ؾــخعجؼ ٖــً طلــ٪ فــي املغخلــت ٢ـضعث مٗــضة هٟؿــه ٖلــى ًَــمها فــي مغخلــت الَؼ

الخالُت ، بط بن مٟٗى٫ الكـبهت ٖلـى ال٣لـب َىـا ، ؾـ٨ُىن ٦مٟٗـى٫ الخـغام فـي املغخلـت لاولـى. 

 
ً
ض بتر٥ املباخـاث ، وهـي التـي ج٣ـ٘ فـي صعظـت ؤصوـى مـً الخـال٫ ، زـم ؤزحـرا زم بٗض طل٪ ًامغ املٍغ

                                                 
ت م وأ هسهم كلى أهٌؼهم أاؼد رطبٕم ُياى  رلى   3ر اِىاه  جليلى: "وإش  أدص ضبٗ مً رجي آزم مً ؿهىضهم شٍض

 .171 هسهي أن ثِىاى  ًىم  اُِيمة إهي ٓىي كً هص  هيًلحن".  كط ي/
  زدسض هٌؼه. –  جُ و    2ر

 1ر
 .31صيزُحن"  ا ِط  /"وكلم آزم  ػلي  ٔلهي رم كططهم كلى  ز بٕة ًِي٘ أهبئىو  ر ػلي  هؤال  إن ٓىحم  اِىاه جليلى: 
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وجلـ٪ خالـت  (9)ترو٥ في الجملت((ًامغ بتر٥ الخال٫ املُل٤ في ظمُ٘ لاخىا٫ ))ختى ال ًب٣ى م

ــــــم ٦ىجهــــــا ما٢خــــــت ، بال ؤهــــــه ال ٣ًــــــضع ٖلــــــى اخخمالهــــــا ، بال مــــــً بلــــــٜ خالــــــت الٟىــــــاء الىظــــــىصي  ٚع

ـــً الازخُـــاع  نـــبذ مـــً زـــىام زـــىام ال٣ـــىم اللـــظًً مـــاجىا ٖـــً إلاعاصة ٖو
ً
والهـــٟاء الخـــام  وؤ

ً ظمُـ٘ السلـ٤، ٞاؾـخد٣ىا بـظل٪ هـىا٫ الخُـاة لابضًـت وهـىا٫ صعظـت ال٣ـغب مـ ً هللا حٗـالى ٖو

"ً م ب٩ــــل ؤهــــىإ الهــــبر وألن "هللا مــــ٘ الهــــابٍغ و٢ــــض وعص ٖلــــى لؿــــان الكــــُش ٖبــــض  (0)، لهــــبَر

لبـذ الغاخـت والٟـغح    ، ٞخدغ٦ـذ هٟسـخي جدـذ خملهـا َو
ً
ال٣اصع ٢ىله: ))يا٢ذ بي الخـا٫ ًىمـا

 ال خُــــــاة ُٞـــــه وخُــــــاة ال مــــــىث  –بلؿـــــان الخــــــا٫  –٣ُٞـــــل لــــــي 
ً
ــــــض مىجـــــا ــــــض ، ٣ٞلـــــذ: ؤٍع مـــــاطا جٍغ

 ؤن الكــُش (9)ٞحهــا((
ً
ــظا َــى السلــىص الغوحــي الــظي ًغهــى ٧ــل ؾــال٪ نــىفي بلــى بلىٚــه ، ٖلمــا . َو

ٖبــض ال٣ــاصع  وفــي مىيــ٘ آزــغ ٣ًــى٫: ))بن املـــىث الــظي ال خُــاة ُٞــه ، َــى مــىث إلاوؿــان ٖـــً 

ؤي جسلهـه مـً ٦شحـر مـً الهـٟاث الؿـِئت الٗال٣ـت بىٟىؾـهم والُبـإ  (2)ظيؿه مً السلـ٤((

 الغصًئت املٛغوؾت ٞحها.

 

هـــا بال مـــً ظغبهـــا ، والٟىاثـــض لازال٢ُـــت والىٟؿـــُت     وبيـــاٞت بلـــى لاؾـــغاع السُٟـــت التـــي ال ٌٗٞغ

ــــض ، ٞــــإن لــــه ٖىــــض الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع ، ٞاثــــضة ًم٨ــــً ؤن وؿــــمحها  ال٨شحــــرة التــــي خــــ٠ بهــــا الَؼ

ُت( وهـــي الٟاثـــضة لاَـــم مـــً بـــحن جلـــ٪ الٟىاثـــض ، وهـــي جخمشـــل فـــي مىـــ٘ صزـــى٫ مـــا زـــالِ  )قـــٖغ

 ؤو قب
ً
 فـي ٚلـ٤ خغاما

ً
 ٞٗـاال

ً
هت بلى بضن إلاوؿان. وفي ٖلم الهىُٞت ، ٞةن للكبهت والخغام ؤزـغا

ؼزــــــغ التــــــرار الهــــــىفي  ٦شحــــــر مــــــً هىاٞــــــظ ال٣لــــــب وجًــــــ٤ُِ مــــــا احؿــــــ٘ مــــــً ًٞــــــاءاث الــــــغوح. ٍو

إلاؾــالمي ب٨شحــر مــً ال٣هــو التــي جــضٖم َــظا الــغؤي وجاٍــضٍ. ٞإمــا الى٢اًــت مــً طلــ٪ ، ٞخ٨ــىن 

ــ٤ الخمؿــ٪ بــالىعٕ والخ٣ــ ــض خ٣همــا فــي ؾــلى٦ه واجســظَما ٖــً ٍَغ ىي ، اللــظًً ؤُٖاَمــا املٍغ

باصاجـه ، ٞإهــه ؾـِىجى مـً ٦شحــر مـً مهــاثض الـضهُا واٞســار   فــي ظمُـ٘ مٗامالجــه ٖو
ً
 زابخـا

ً
مىهجـا

الكـــُُان وؾـــ٨ُىن مــــً ال٣ـــىم اللـــظًً ال زــــىٝ ٖلـــحهم وال َـــم ًدؼهــــىن  و٦مـــا ٣ًـــى٫ الكــــُش 

ِ  ول٨ــً ألهــه ؾـــٝى وال ٨ًــىن ط (4)ٖبــض ال٣ــاصع: ))ٞلُإ٧ــل وال ًبــالي(( لـــ٪ ٖــً بٞــغاٍ ؤو جٟــٍغ

ًإ٧ـــــل بٛحـــــر خٓـــــىّ الـــــىٟـ ، ومـــــً ؤ٧ـــــل بٛحـــــر خٓـــــىّ هٟؿـــــه ، ٞإهـــــه ؾـــــىٝ ال ًإ٧ـــــل بال مـــــً 

ظٍ بالخإ٦ُض ال جسالُها الكبهاث.  ؤ٢ؿامه التي ٢ؿمها هللا حٗالى له َو

 

                                                 
 .37ا –ح     خيػط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  –  جُ و    1ر
 .129 ا ِط /   1ر
 .88ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
 .139ا –ًحى   اوُم  –  جُ و    3ر
 .371ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    2ر
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 ، ال٣ٟــغ والخجــغ    
ً
ــض الــظي ٌٗجــي خهــغا  للخــب إلالهــي ، ٞالَؼ

ً
ــض ؤن ٨ًــىن عصًٟــا م٨ــً للَؼ ص ٍو

الخام والاوؿالر ًٖ ٧ـل مـا َـى مىـا٢ٌ ومـؼاخم لخـب الٗبـض مـىالٍ ، بطا حكـغب ٧ـل مـا ب٣لـب 

ىــت ومخــإ  ؾــىاء مــا ٧ــان لــه حٗلــ٤  ل ٖىــه مدبــت ٧لمــا زلــ٤ هللا حٗــالى مــً ٍػ ــض ، ٞإهــه ؾــحًز املٍغ

بهــظٍ الخُــاة الــضهُا ، ؤو مــا ٧ــان  ًغججــى خهــىله فــي آلازــغة ، وفــي ٖــٝغ الهــىُٞت ، ٞــإن خــب 

آلازــغة وخــب هللا حٗــالى ، حٗــض ٧لهــا مــغاصاث للٗبــاص ، ٧ــل خؿــب مغجبخــه وم٣امــه  الــضهُا وخــب

ٖلى ؤن ؤنىاٝ الخب الشالزت جل٪ ، لها حٗلـ٤ ؤخـضَا بـاازغ  ول٨ىـه حٗلـ٤ َُمىـت ومدـ٤ ، بط 

مــل لهــا  ال ًم٨ــً ؤن ًخٗــاٌل بزىــان مجهــا فــي ٢لــب واخــض وفــي و٢ــذ واخــض  ٞمــً ؤخــب آلازــغة ٖو

ـض سلُـه لًـغتها ، ٞإمـا مـً ؾـعى  ٖملها ، ٞإن ٖلُـه ؤن ًَؼ دهـا ٖـً ٢لبـه ٍو فـي الـضهُا ، ٧ـي ًٍؼ

 ، ؤي بمٗجــى 
ً
ــض فــي آلازــغة ؤًًــا بلــى مغيــاة عبــه واظتهــض لبلــٙى م٣ــام مدبخــه ، ٞــإن ٖلُــه ان ًَؼ

بـاث الـضهُا  بـت مـً ٚع ؤن ًتر٥ الٗبض صهُاٍ ازغجه وآزغجه لغبـه ، ألهـه مـا صام فـي ٢لبـه مُـل لٚغ

ض. ؤم آلازغة ٞهظا ٌٗجي ؤهه ال   وبهما متَز
ً
 ػا٫ لِـ بؼاَض خ٣ا

 

 ، ٞهــــظا ٌٗجـــي ؤهــــه ٢ـــض هــــا٫ 
ً
ــــض ما٦ـــضا ٞإمـــا بطا مـــا جــــم لامـــغ فــــي خ٣ـــه ، وؤنــــبذ خالـــه فـــي الَؼ

الىٗــــــُم الــــــضاثم و ))ػالــــــذ الٛمــــــىم ولاخــــــؼان ٖــــــً ٢لبــــــه ، وظاءجــــــه الغاخــــــت والُُــــــب ولاوـــــــ 

ــى مٗجــى ٢ــى٫ الىبــي مدمــض ) (0)بــاهلل(( ٖلــى ؤن  (9)ال٩ــاٞغ"(: "الــضهُا ســجً املــامً وظىــت َو

مٗـه فـي ؤن ٌٗـىى  ـض فـي الـضهُا َو ج ، ٞهـى ًبـضؤ مـً ٚغبـت املٍغ  وبالخـضٍع
ً
َظا الخا٫ ًإجُـه جباٖـا

ــض مــً ال٣ــغب مــً عب الٗــاملحن ،   فــي مٍؼ
ً
ــضٍ ، َامٗــا  فــي آلازــغة ، ٞــةطا مــا اظتهــض فــي َػ

ً
ٖجهــا زحــرا

حن طوي الٛغبـــت فـــي الـــضهُا وآلازـــغة ، ممـــً ؤصع٦ـــته م ًـــض الٛحـــرة إلالهُـــت ٞإهـــه ؾـــ٨ُىن مـــً الٗـــاٞع

لمـتهم ؤجهـا حجـاب  ومىٗذ ٖجهم قىاٚل الضهُا وآلازغة وؤػالـذ ٖـً ٢لـىبهم ظمُـ٘ الٗالثـ٤  ٖو

ؤي بخـضزل ال٣ـضعة والٗىاًـت  –جدى٫ بُجهم وبحن ما ًُمٗىن بلُـه مـً ال٣ـغب ، وخُيئـظ ٣ٞـِ 

 .(2)ًتر٦ىن الاقخٛا٫ بالسل٤ –إلالهُت 

 

ــــض وجــــغ٥  وججــــضع إلاقــــاعة َىــــا ، بلــــى ؤن ٦ثــــرة جإ٦ُــــض الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع ، وصٖىجــــه بلــــى الَؼ

الـــضهُا والسلـــ٤ وبماجـــت الجؿـــض وإلاعاصة والـــخسلو مـــً ٦شحـــر مـــً الُبـــاج٘ والكـــهىاث ال ًم٨ـــً 

ؤن ًٟهــــــم بــــــاملٗجى الٓــــــاَغي لل٨ــــــالم، وبال لبُلــــــذ ؤؾــــــباب الٗــــــِل وحُٗلــــــذ الخُــــــاة بجمُــــــ٘ 

وبعقــــــاصَم.  بن  مٟانـــــلها ، بمــــــا فــــــي طلـــــ٪ ٦ــــــالم الكــــــُش ٖبـــــض ال٣ــــــاصع هٟؿــــــه ووٖٓـــــه الىــــــاؽ

ضًـه جا٦ـض ؤجهـم ماعؾـىا  مُالٗت بؿُُت للخُاة الاظخماُٖت للكُش ٖبض ال٣اصع ولخالمُـظٍ ومٍغ

ش ؤهـه ٢ـض حؿـلم  ـظ٦غ الخـاٍع خُاتهم بهىعَا الُبُُٗت ٧اٞت ، وبجهـم لـم حهملـىا ؤي ظـؼء مجهـا. ٍو

                                                 
 .119ا –ًحى   اوُم  –  جُ و    1ر
يض  ادي خحن  – اىىوي  –ضو   مؼلم   1ر  .168ا –ٍض
 .111ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    3ر
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ـاث٠ مغمى٢ـت واقـخٛل آزـغون بالؼعاٖـت والخجـاعة ، وؤن الكـُش ٖبـض ال٣ـ اصع ٧ـان ٦شحر مـجهم ْو

 ، 
ً
ًبٗــــــض بــــــإوالصٍ بلــــــى ؤنــــــ٣إ بُٗــــــضة ألظــــــل جدهــــــُل الٗلــــــىم واملٗــــــاٝع ، وممــــــا ًــــــظ٦غ ؤًًــــــا

ـــضي الكـــُش ٖبـــض ال٣ـــاصع فـــي الـــضٞإ ٖـــً خُـــاى املؿـــلمحن  وبهـــىعة ما٦ـــضة ، الـــضوع املهـــم ملٍغ

ــــض والتــــر٥ والخجــــغص الخــــام ، ٖىــــض الكــــُش ٖبــــض (0)يــــض الٛــــؼو الهــــلُبي . بطن ٞمــــا ٣ًهــــض بالَؼ

 و٢بــل ٧ــل شــخيء ، ألن ال٣ــاصع ، َــى ؤهــه 
ً
ججغبــت هٟؿــُت ؤزال٢ُــت جســو مٗــامالث البــاًَ ، ؤوال

الخهــىٝ الخ٣ُ٣ــي ، مخىظــه بغمخــه بلــى ؤٖمــا٫ ال٣لــىب والســىاَغ ، ولٗــه مــً البضاثــه لاولُــت 

فــي ٖلــم الهــىُٞت ، َــى اٖخ٣ــاصَم بإهــه ال زحــر فــي ٦شحــر مــً املجاَــضاث الكــا٢ت التــي ال جخجــاوػ 

شحــر مــً لاط٧ــاع ولاوعاص التــي ال جخٗــضي لالؿــً والكــٟاٍ ، ألجهــا مؿــاخت الجؿــض ، وال زحــر فــي ٦

ـــــت ٖـــــً إلازـــــالم هلل حٗـــــالى ، وألجهـــــا ؾـــــىٝ ال جـــــىعر  اٍع ـــــاء ٖو بالخإ٦ُـــــض ؾـــــخ٨ىن مكـــــىبت بالٍغ

ٗـالج  ٗتـز٫ السلـ٤ َو  ، َو
ً
ٓمـإ ٦شحـرا ـض الؼاَـض ًهـىم ٍو ناخبها بال الجهض والٗىاء. وٗـم بن املٍغ

 ٖــً ظمُــ٘ مــا هٟؿــه بــإلىان الخغمــان وبــال٨شحر مــ
ً
خسلــى ؤخُاهــا ايــاث الكــا٢ت ، ٍو ً ؤهــىإ الٍغ

دب ، ول٨ىه ًٟٗل طل٪ ال ب٨ىهه ٚاًت في خض طاجـه ، بـل ألظـل جغبُـت هٟؿـه وجـغوٌٍ  ًمل٪ ٍو

َىاَــــا ، ٞإمــــا بن ؤزمــــغث ججغبخــــه وهجــــر فــــي بزــــغاط الــــضهُا مــــً ٢لبــــه ، بدُــــض حؿــــاوث ٖىــــضٍ 

بخـــه بـــحن املىـــ٘ والُٗـــاء ، زـــم ظاءجـــه  ُلـــذ ٚع الـــضهُا بٗـــض طلـــ٪ ، ٞخىاولهـــا بُـــضٍ صون لامـــىع ٖو

ب ٖلُه.  ٢لبه ، ٞإهه ال يحر في طل٪ وال جثًر

 

بن ؾعي الهىفي الضاثب ، بلى بػالت الُبإ الٟاؾضة ولاَىاء الهاثجت والجهـل ٖـً هٟؿـه    

، َــــى مــــا ًدملــــه ٖلــــى الهــــبر ٖلــــى اخخمــــا٫ ظمُــــ٘ ؤهــــىإ املكــــا١ وؤلــــىان الهــــٗاب التــــي مجهــــا 

مــا٫ مــ٘ وظــىص الهــُام وال٣ُــام وال خسكــً فــي امللــبـ واملُٗــم. ٖلــى ؤهــه ال ٞاثــضة مــً جلــ٪ لٖا

َـــظٍ الى٣ـــاثو الىٟؿـــُت ، ألجهـــا ؾـــخ٨ىن ٧ـــالىٟش فـــي ال٣غبـــت املش٣ىبـــت و٦مـــا ٣ًـــى٫ الكـــُش ٖبـــض 

ال ًجــيء بإٖمـا٫ الجؿــض وبهمــا ًجـيء بإٖمــا٫ ال٣لــىب  –ؤي الخهــٝى  –ال٣ـاصع: بن َــظا لامـغ 

ـــى ٌؿدكـــهض(0)، زـــم ؤٖمـــا٫ الجؿـــض ـــض َهىـــا الخ٣ـــىي َىـــا بدـــضًض الىبـــي مدمـــض ) . َو (: "الَؼ

" كـــحر بلـــى نـــضٍع ايـــاث ال الجؿـــض  (9)َهىـــا إلازـــالم َهىـــا. َو بن ال٣لـــب َـــى الـــظي ججلُـــه الٍغ

ـض فـي الـضهُا وػٍىتهـا ، ختـى ٌؿـخىي ٖىـضٍ الدجـغ  ى الظي ًَؼ ٘ ٖىه الدجب ، َو ى الظي جٞغ َو

ـــض الـــظي ال ًم ٨ىـــه ؤن ًإزـــظ بُـــض ٢لبـــه بلـــى جـــغ٥ خـــب واملـــضع. ٞهـــى بطن الؼاَـــض الخ٣ُ٣ـــي، واملٍغ

 مـً طلـ٪ خـب السـال٤ ، ٞـال ًيخٓـغ مـً ؾـلى٦ه ؤًـت هدُجـت ؤو زمـغة وال 
ً
ٛغؽ ُٞـه بـضال الضهُا َو

ًيخٓــغ ؤن ًـــغي قــِئا مـــً ؤخـــىا٫ الهــالخحن العجُبـــت ؤن التــي ٢ـــالىا َـــم ٖجهــا: "بن امللـــى٥ لـــى 

                                                 
س مً  احٌدُ  ت٘ى هص   زىطىق   1ر هٕص  ؿهط حُ  ص    اسًً وهٕص  كيزت  –ض حم ز. ميحس كطػين  –اللٍع

 .1982 – 1غ/ – اؼلىزًة  – اِسغ 
 .13ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
 .1373ا – 1ج/ –ػجن أرً ميحة   1ر
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مـــا ًـــإحي ٢بـــل جد٣ـــ٤ بطن ٩ٞـــل (2)ٖلمـــذ مـــا هدـــً ُٞـــه مـــً اللـــظاث لجالـــضوها ٖلحهـــا بالؿـــُىٝ"

اء ، و٧ل ٖبـاصة ؤو ط٦ـغ ال ًهـضعان ٖـً ٢لـب ػاَـض  ال٣لب وػَضٍ ، ٞهى مً ٢بُل الكغ٥ والٍغ

ـــــان ٖـــــً إلازـــــالم. ٖلـــــى ؤهـــــه ال ٣ًـــــ٠ وعاء جإ٦ُـــــض الكـــــُش ٖبـــــض ال٣ـــــاصع َـــــظا ، ؤي  ، ٞهمـــــا ٖاٍع

 جإ٦ُـــضٍ ٖلـــى ؤَمُـــت ؤٖمـــا٫ ال٣لـــىب  بال الىُـــت فـــي جُهحـــر الخجغبـــت الهـــىُٞت وبنـــالح ههجهـــا ،

م ٖــــــً الدكــــــبه بهــــــم   ، لعجــــــؼ ٚحــــــَر
ً
وظٗـــــل الؿــــــلى٥ ٞحهــــــا مــــــً ازخهــــــام الهــــــاص٢حن خهــــــغا

حن الىُاث. ً الؿغاثغ وجٍؼ  والؾخدالت جلٍى

 

ـت ، ٞهــى ٖىــضٍ لــِـ     ـض ٖىــض الكــُش ٖبــض ال٣ـاصع ، اعجباَــه الىزُــ٤ باملٗٞغ وممـا ًمخــاػ بــه الَؼ

٣ــت ، وبهمــا بؿــلى٥ اعججــالي ؤو ٖكــىاجي  ٣ًــىم ٣ٞــِ ٖلــى الُاٖــت الٗمُــاء ألوامــغ قــ ُش الٍُغ

خــه بــالسل٤.  خــه بــالىٟـ ومٗٞغ ــت إلاوؿــان بالــضهُا ومٗٞغ ــت ، مٗٞغ  ٖلــى املٗٞغ
ً
َــى ًغج٨ــؼ ؤؾاؾــا

ًٟــل الشــاوي ٖلــى لاو٫  ــض الؼاَــض وػَــض الٗــاٝع ٍو ــت (0)ولــظل٪ ٞإهــه ًٟــغ١ بــحن َػ . ٞإمــا مٗٞغ

ــض ٞحهـــا ولاهٟــت مـــً الســىى فـــي  ؤوخالهــا ، وؤ ـــت الــضهُا ، ٞإجهـــا لاؾــاؽ الصـــخُذ للَؼ مـــا مٗٞغ

هــــا وجىظُــــه ؤَىائهــــا ، وؤمــــا  الــــىٟـ ٞهــــي ؤؾــــاؽ مسالٟتهــــا والــــخم٨ً مــــً الؿــــُُغة ٖلــــى هىاٖػ

ــضم بقــغا٦هم فــي ُٖــاء هللا حٗــالى ومىٗــه ــت السلــ٤ ، ٞهــي ؤؾــاؽ الخجــغص ٖــجهم ٖو . بطن (9)مٗٞغ

ـــض هـــي زحـــر وؾـــُلت للى٢اًـــت مـــً الكـــغ ال٩ـــامً فـــي ظهـــل إلاوؿـــان بهـــظا  ـــت املهـــاخبت للَؼ ٞاملٗٞغ

ــــض املــــغء فــــي الــــضهُا ، وهــــي الخلــــىة السًــــغة الىاٖمــــت ، مــــً صون ؤن  )الشــــالىر( ، بط ٦ُــــ٠ ًَؼ

ٗت الخٛحـر والخ٣لـب ، ومـً صون ؤن ٌٗـٝغ  ٗت الـؼوا٫ ؾـَغ ا و٦ىجها ؾَغ ٌٗٝغ خ٣ُ٣تها ومهحَر

ــان زاؾــغ ، ألجهــا جإزــظ مىــه ؤ٦ثــر  ؿــعى بلــى امخال٦هــا ؾــُضزل فــي َع ؤن الــظي ًجتهــض فــي َلبهــا َو

تهـا مما حُُٗه ، وألجها حؿخ ـض بمٗٞغ لـؼم املٍغ ًُ ٗبض ٖاق٣ها وجظ٫ َالبها ، ٖلى ؤن ؤَـم خ٣ُ٣ـت 

ــا  –ؤي الــضهُا  -ٖــً الــضهُا وبىيــٗها يــمً ٣ٖاثــضٍ الغاســست ، هــي: ؤجهــا  ال جملــ٪ ػمــام ؤمَغ

هــــا  جٖز بُـــضَا ، وبهمـــا هـــي مــــإمىعة مســـسغة مـــً ٢بــــل زال٣هـــا ، ٞهـــى الـــظي ٌُٗحهــــا ملـــً ٌكـــاء ٍو

١ ؤن ٣ًٟـؼ ٞـى١ َـظٍ املكـِئت ؤو ًخجـاوػ جلـ٪ الخ٣ُ٣ـت. ٖمً ٌكـاء ، وؤهـه ال ًم٨ـً ألي مسلـى 

ـً ؤن  ت الصخُدت املخٗل٣ت بالضهُا ، ٞـةطا مـا جىؾـم ٞحهـا إلاوؿـان ٚحـر طلـ٪ ْو َظٍ هي املٗٞغ

 ، وؤَم مسضٕو ومم٨ىع به.
ً
 بةم٩اهه ؤن ًىا٫ مجها ؤ٦ثر مما ٢ؿمه هللا حٗالى له ، ٞهى خخما

 

ت املخٗل٣ت بالىٟـ إلاوؿاهُت  لًـمان الىجـاح  ٞإما املٗٞغ
ً
 وواظبـا

ً
ا  يـغوٍع

ً
، ٞإجهـا حٗـض ؤمـغا

ــــت هــــىإػ  ــــت ، حٗجــــي ُٞمــــا حٗىُــــه مٗٞغ والخىُٞــــ٤ فــــي الؿــــلى٥ الهــــىفي بغمخــــه ، لــــً َــــظٍ املٗٞغ

ـــــت ؤجهــــــا زلــــــُِ م٣ٗـــــض مــــــً الــــــضواٞ٘  الـــــىٟـ ومُىلهــــــا وؤَىائهـــــا وظهاالتهــــــا وعٖىهاتهــــــا ، ومٗٞغ

                                                 
 3ر

ة  -هي  198ًيؼم هص   اِ٘ى إلى   جىُس  ا وس ز ي رت   .31ا – اطػياة  اِ حًن
 .26ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –ىى ز  ا ؼ  1ر
 .82ا –ح     خيػط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  –  جُ و    1ر
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ــت  املخىا٢ًــت ، وبجهــا ٢ــض جٟخــ٪ بهــاخبها ، ُٞمــا لــى جغ٦ــذ مــً ٚحــر مغا٢بــت ؤو جذجــُم. بن مٗٞغ

الـــىٟـ والاؾـــخضال٫ بلـــى ه٣ـــاٍ الًـــ٠ٗ وم٩ـــامً الكـــغ ٞحهـــا ، َـــى مـــً لاَمُـــت بلـــى صعظـــت ؤن 

 مً الٟلؿٟاث والىدل ولاصًان اجسظجه قٗاًع لها
ً
 .  (0)٦شحرا

 

ــظٍ ال ج٣ــل فــي لاَمُــت ٖــً ؾــاب٣اتها ، ٞاإلوؿــان  ــت املخٗل٣ــت بــالسل٤ ، َو  املٗٞغ
ً
جب٣ــى ؤزحــرا

ً والاخخ٩ـــا٥ بهـــم وبُٖـــائهم ولازـــظ اظخمـــاع ـــى مجبـــى٫ ٖلـــى الٗـــِل مـــ٘ آلازـــٍغ ي بُبٗـــه ، َو

مــــجهم ، وفــــي الخ٣ُ٣ــــت ٞــــإن ؤٚلــــب السهــــا٫ الغصًئــــت التــــي ج٨ــــضع نــــٟى الــــىٟـ وحٗثــــر زُــــىاث 

لــــب امل٩ــــازغة  ٖغوظهــــا هدــــى باعئهــــا ٖــــؼ وظــــل ، مشــــل الخؿــــض والخبــــاٌٚ والبســــل والخىــــاٞـ َو

ـت الا ما هي بال هخاثج خخم… واملباَاة ُت جىجم ًٖ ٖـِل إلاوؿـان وؾـِ بجـي ظيؿـه. بن مٗٞغ

ــــظٍ  م ٖــــً الىٟــــ٘ والًــــغ ، َو ــــت خ٣ُ٣ــــت يــــٟٗهم وعجــــَؼ ً حٗجــــي بالضعظــــت لاولــــى مٗٞغ آلازــــٍغ

: ؤن 
ً
ـــض الغاســـا بإهـــه ال هـــاٞ٘ وال يـــاع بال هللا حٗـــالى. وحٗجـــي ؤًًـــا ـــت جخىاٞـــ٤ واٖخ٣ـــاص املٍغ املٗٞغ

ـم وؾـغاب. وبن السلـ٤  َـم مــً ؤ٦شـ٠ الدجـب التـي جدـى٫ بــحن َلـب عيـا الىـاؽ مـا َــى بال َو

ـــ٘ جلـــ٪ الدجـــب بال الخٗـــغي ٖـــً مُـــامٗهم والخجـــغص  ال٣لـــب والخـــىٗم بـــاألهىاع إلالهُـــت ، ومـــا ًٞغ

. ولٗــل مــً هاٞلــت ال٣ــى٫ ؤن ها٦ــض َىــا ، ؤن الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ، بضٖىجــه بلــى (9)ٖــً ٖالث٣هــم

ـــــت السلـــــ٤ مـــــً ؤظـــــل اظخىـــــابهم و٢ُـــــ٘ الٗالثـــــ٤ مٗهـــــم  ٞإهـــــه ًـــــضٖى بلـــــى  بػالـــــت ؤو جذجـــــُم مٗٞغ

تـــزا٫ ٖـــجهم بكـــ٩ل جهـــاجي ،  ـــض ، ؤي ؤهـــه ال ٌٗجـــي م٣ـــاَٗتهم والٖا م الؿـــلبي ٖلـــى ٢لـــب املٍغ جـــإزحَر

بلــٜ م٣ــام إلازــالم والخ٣ــىي  ــض ٍو ــض بالَؼ وبهمــا ٨ًــىن طلــ٪ بلــى خــحن ، ؤي بلــى ؤن ًخد٣ــ٤ املٍغ

ــــت بغبــــه واملدبــــت لــــه. ٖىضثــــظ ًإجُــــه الشبــــاث واح ــــض مــــً املٗٞغ ؿــــإ ؤٞــــ٤ والــــىعٕ ، وؤن ًىــــا٫ املٍؼ

ال٣لب وجإجُه ال٣ـىة مـً هللا حٗـالى ٖلـى جدمـل ؤٖبـاء الىـاؽ وؤطاَـم مـً صون ٧لٟـت وال ههـب، 

بهم بلـى بـاعئهم و٢ًـاء  ـضاًتهم وج٣ـٍغ ىدهـغ ظـل َمـه فـي بعقـاصَم َو ُلـبهم ، ٍو ٣ُٞترب مجهم ٍو

ــت ٖــحن ، ال بــل بن ٖملــه مٗهــم ، مــا َــى  خــىاثجهم. ومــ٘ طلــ٪ ٞهــى ال ًيكــٛل بهــم ٖــً عبــه َٞغ

 ؼء مً ط٦ٍغ عبه.بال ظ

خجىـــب مٗاقـــغتهم  ـــضٍ ، َـــى ٣ٞـــِ الــظي ٖلُـــه ؤن ٌٗتـــز٫ الىـــاؽ ٍو ــض املبخـــضت فـــي َػ بن املتَز

ٞإمــا بطا ج٣ـــضم فــي زُىاجـــه وجــ٣ًُ مـــً اه٣ُــإ َمـــه  (2)وطلــ٪ ))لًــ٠ٗ خالـــه و٢لــت زبرجـــه((

ٟــــخذ  ـــغص ٍو ًُ مـــً السلـــ٤ ، فـــي ؾـــاثغ الىظـــٍى ولاؾـــباب ، بدُــــض ؤنـــبذ السلـــ٤ ٖىـــضٍ ))٧البـــاب 

خ٣ــــاص ، وؤجــــم َــــظا  (0)ل وجــــضبحر مــــضبغ((بٟٗــــل ٞاٖــــ ــــض َــــظا الٖا ــــى هللا حٗــــالى. ٞــــةطا صــــر للمٍغ َو

                                                 
 كلى ريع مل س زاٌ  و اصي ثبىي  ػِط غ رٖىهه أهم م سأ مً   1ر

ً
ٔين مٕحىبي وهى  ليض: "إكطي هٌؼٗ"  اصي 

تي   .12ا –ً ػىهُة كىس مٌٕطي  ػ م  اٌلؼٌة  د ُُة    –م يزا ًلؼٌُة  ات ٕلُة. هيجز  احٍٕط
 .16ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
 .92ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    3ر
 مذؼىػة. –ضػياة  ز  احدىي  –  جُ و    1ر
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ـــض، بهُمىـــت هللا حٗـــالى   صـــخُذ الخىخُـــض هلل حٗـــالى. ٖلـــى ؤن اٖخ٣ـــاص املٍغ
ً
الؿـــلى٥ ، ٧ـــان مىخـــضا

وظبروجـه ، البــض مــً ؤن ًغا٣ٞـه اٖخ٣ــاصان آزــغان ، ًـخمم ؤخــضَما آلازــغ ، ٧ـي ال ٣ًــ٘ فــي قــغا٥ 

٨ـــىن  . لاو٫: ؤن ال ًيســـخى ؤٞٗـــا٫ السلـــ٤ و٦ؿـــبهم وصوعَـــم فـــي الخُـــٝغ ، ٍو
ً
ا  ؤو ٢ـــضٍع

ً
ـــا بمـــا ظبًر

ـى الكـ٤ الـظي ًخد٣ـ٤  م ، وزم مىاظهت خؿـابهم ، َو م وجدمل ؤوػاَع الخُاة وفي عؾم ؤ٢ضاَع

ــــت إلاوؿـــان. والشــــاوي: ؤن  ُٞـــه ، وبكـــ٩ل مُلــــ٤ ، الٗـــض٫ إلالهــــي وجدبـــحن مـــً زاللــــه خـــضوص خٍغ

صون هللا حٗــــــــالى ، ؤي صون مكــــــــُئخه ؤو ٢ضعجــــــــه ؤو ؤمــــــــٍغ ؤو ظمُــــــــ٘ ؤٞٗــــــــا٫ الٗبــــــــاص ال جــــــــخم بهــــــــم 

بـــــحن لـــــه خـــــضوص  ـــــض الاقـــــخٛا٫ بـــــالسل٤ صون الســـــال٤  ٍو خ٣ـــــاص ًجىـــــب املٍغ ـــــظا الٖا جٟىًٍـــــه ، َو

ــى مٗجــى ٢ــى٫ الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع: ))ال ج٣ــل  ٞٗلهــم صون  الخمــى التــي ًدــغم ٖلُــه حٗــضحها ، َو

 ، ول٨ً ٢ل: هي هلل
ً
ا ت  (9) زلـ٤ وللٗبـاص ٦ؿـب((.هللا ٖؼ وظل ٞخ٨ٟغ وج٨ىن ٢ضٍع ـظٍ ؤقـٍٗغ َو

ت ٌٗلجها )الكُش( ب٩ل نغاخت ، ألجها جالثم مىهجه الخى٣ُٞي الظي ًداو٫ ُٞـه ؤن ًجمـ٘  نٞغ

 
ً
ــغبِ بــحن ٦شحــر مــً املٗخ٣ــضاث إلاؾــالمُت التــي ججــض لهــا فــي الــضًً إلاؾــالمي ؤؾاؾــا جــاوـ ٍو ٍو

 ، ول٨جهـــــا فـــــي ْـــــاَغ لامـــــغ جسخلـــــ٠ وجدىـــــاٞغ  و٢ـــــض جهـــــل ال
ً
خـــــا٫ بـــــحن مٗخى٣حهـــــا بلـــــى خـــــض وؾـــــىضا

 الخىاخغ.

 

ـض والخىخُـض      بـحن الَؼ
ً
ـت ،ٞاهـه ًـغبِ ؤًًـا ـض واملٗٞغ و٦ما ًـغبِ الكـُش ٖبـض ال٣ـاصع بـحن الَؼ

ـض(( ومـً ظهـت ؤزـغي ٞـإن الخىخُـض  (2)ي ٖال٢ت ج٩اٞلُت ، ٞالخىخُض مً ظهت َى: ))ؾلم الَؼ

ـــض وا ـــض صـــخُذ. ٞالٗال٢ـــت بطن ، بـــحن الَؼ لخىخُـــض هـــي ٖال٢ـــت جـــغابِ ال ًصـــر بال بطا ؾـــب٣ه َػ

ـض  ـاث٠ واملٗـاوي بُجهمـا  ، ٞـةطا ٧ـان الَؼ ولؼوم ، ولٗل الؿبب وعاء طل٪ ٨ًمً في حكـابه الْى

ـــــى ٞٗـــــل ال ًم٨ـــــً ؤن (0)ٌٗجـــــي ٖىـــــضٍ: ٢ُـــــ٘ لاؾـــــباب ومٟاع٢ـــــت ال٣لـــــب لئلزـــــىان ولا٢ؿـــــام . َو

مدــى٫ ٧ــل  ًٟطــخي بال بلــى الخىخُــض الٟٗلــي املبجــي ٖلــى ٖلــم ال٣ُــحن  ٞــةن الخىخُــض ٖىــضٍ ٌٗجــي:

ــــض ال٩امــــل. بطن ٨ٞــــال  (9)مخلــــىح مــــً املدــــضزاث بٗــــحن الؿــــغ. ــــى مــــا ال ًــــخم بٛحــــر الخجــــغص والَؼ َو

ــ٠  ــض / الخىخُــض فــي حٍٗغ الخــالحن ، ًخٟــ٤ فــي املٗجــى واملًــمىن ، بدُــض ًم٨ىىــا ؤن وٗــٝغ الَؼ

واخــــض ٞى٣ــــى٫: بهــــه جــــغ٥ الــــضهُا وجــــغ٥ آلازــــغة وجــــغ٥ الكــــهىاث وجــــغ٥ الىظــــىص وجــــغ٥ الخــــاالث 

م٨ىىـــــا ؤن هالخـــــٔ َىـــــا ؤن (2)لىوالـــــضعظاث وامل٣امـــــاث و٧ـــــل شـــــخيء ؾـــــىي هللا ؾـــــبداهه وحٗـــــا . ٍو

ــض فــي الــضهُا ، ٩ًــاص ٣ًتــرب فــي مٗىــاٍ مــً خــا٫ وخــضة  الخىخُــض الــظي جد٣ــ٤ بــه الٗبــض بٗــض الَؼ

                                                 
  زدسض هٌؼه. –  جُ و    1ر
 .21ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   3ر
 .23ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   1ر
 .21ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   1ر
 .12ا –ح     خيػط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  –  جُ و    3ر
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 ، ؤٖلــــى صعظــــاث الخىخُــــض التــــي ًم٨ــــً ؤن ًبلٛهــــا الؿــــال٪ 
ً
ــــى ٦مــــا مــــغ بىــــا ؾــــاب٣ا الكــــهىص ، َو

 الظاث إلالهُت. الٗاٝع والتي ال ًغي بٗحن ؾٍغ ٞحها، ٚحر ؤهىاع وججلُاث ؤؾماء وؤٞٗا٫

 

ـــى ٌٗلـــم ؤن  بن ظـــل مـــا ٌؿـــعى الهـــىفي بلـــى هىالـــه ، َـــى: جد٣ُـــ٤ الهـــلت الخُـــت مـــ٘ عبـــه ، َو

 طا مىانــــــٟاث زانــــــت جالثــــــم 
ً
 ، ؤي باَىــــــا

ً
٣ــــــال  ٖو

ً
 وهٟؿــــــا

ً
طلـــــ٪ ال ًــــــخم لــــــه بال بطا امخلــــــ٪ ٢لبــــــا

الهــضٝ الهــٗب الــظي هــظع خُاجــه لــه ، ٖلــى ؤن َــظٍ املىانــٟاث السانــت ال جإجُــه مــً زــاعط 

ه ؤو جل٣ى ٖلُه ؤو حٛغؽ ُٞه ، وبهما هـي ٧امىـت فـي ؤنـل زل٣خـه ، وبهمـا جٓهـغ بلـى الىظـىص ٦ُاه

ـض املجهجـي ، الـظي ًبـضؤ مـً جـغ٥ الـضهُا وقـهىاتها ، زــم  ـى: الَؼ بٟٗـل ٖامـل مؿـاٖض واخـض ، َو

الٟىـــــاء ٖـــــً الـــــىٟـ وؤَىائهـــــا ، زـــــم الؿـــــعي بلـــــى جهـــــُٟت ال٣لـــــىب مـــــً واعصاتهـــــا الؿـــــِئت ومـــــً 

ـــا الغصًئـــت ، مـــً ؤظـــل تهُئتهـــا ملُالٗـــت لاهـــىاع إلالهُـــت ومغا٢بـــت الخـــ٤ بٗـــحن البـــاًَ ،  زىاََغ

ــــض بطن فــــي ٞدــــىاٍ ، مــــا َــــى بال ٖملُــــت تهــــظًب لبــــاًَ  ٦مــــا جغا٢ــــب لاقــــُاء ٖــــحن الٓــــاَغ. الَؼ

إلاوؿـــان ، ٧ـــي جمخـــى ٖىـــه ظمُـــ٘ الكـــهىاث الؼاثلـــت ، و٧ـــي ال جب٣ـــى ُٞـــه بال قـــهىة واخـــضة وهـــي: 

ــــظا َــــى مــــال٥ الخىخُــــض وظمــــإ  (4)ومدبخــــه ٞدؿــــب(( ))َلــــب هللا  ٖــــؼ وظــــل وال٣ــــغب مىــــه َو

 مٗىاٍ ومال٥ الخهىٝ وظمإ مٗىاٍ ومال٥ خ٣ُ٣ت الىظىص وظمإ مٗىاَا.

 

ـض ، ؤن ٌٗـِل وؾـِ جلـ٪ الخىا٢ًـاث الخـاصة ، ٞهـى مـً  ول٨ً ٠ُ٦ لئلوؿان الُالب للَؼ

لٟــــىػ ظهــــت مجبــــى٫ ٖلــــى املُــــل بلــــى ٧ــــل مُلىباجــــه مــــً الــــضهُا ، وفــــي الى٢ــــذ هٟؿــــه ًُمــــ٘ فــــي ا

ــى فــي  ــى مــً ظهــت ؤزــغي مجبــى٫ ٖلــى الٗــِل مــ٘ السلــ٤ والخٗــاَي مٗهــم  َو بىٗــُم آلازــغة ، َو

الى٢ذ هٟؿه ًخُل٘ بلى السلىم بلى عبه وخؿً الخىظه بلُه؟ ًغي الكُش ٖبـض ال٣ـاصع ؤهـه ال 

ــــــض  الــــــظي  وظـــــىص لهــــــظٍ الخىا٢ًـــــاث ٖلــــــى ؤعى الىا٢ـــــ٘ وبهمــــــا هـــــي جىظــــــض ٣ٞـــــِ فــــــي ٢لـــــب املٍغ

ه زلـــ٤ وزـــال٤ وال صهُـــا وآزـــغة. وؤمـــا زـــاعط ممل٨ـــت ال٣لـــب ٞإهـــه ًـــؼو٫ ٌؿـــخدُل ؤن ًجخمـــ٘ ُٞـــ

 فــي ْــاَغ الٗبــض فــي 
ً
هــحر مــً املم٨ــً ؤن ٨ًــىن للسلــ٤ خًــىعا الخىــاٞغ وجخالشــخى الخىا٢ًــاث ٍو

 في باَىه ، وؤن ج٨ـىن الـضهُا فـي ًـض الٗبـض وآلازـغة فـي 
ً
الى٢ذ الظي ٨ًىن ُٞه للسال٤ خًىعا

، مــ٘ صٖىجــه بلــى جىــاو٫ الــضهُا بُــض الٓــاَغ صون البــاًَ ، ٖلــى ؤن الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع  (0)٢لبــه

ٞإهـــه ال ًتـــر٥ َـــظا الخىـــاو٫ صون ٢ُـــض ؤو قـــٍغ ، بـــل بن َـــظا الٟٗـــل ٖىـــضٍ ًدخـــاط بلـــى مخابٗـــت 

حن الٗبــض لٓــاَغة ، بــأصاب  الكــٕغ  ٦مــا ٌؿــعى بلــى  ــ٤ جــٍؼ ــخم طلــ٪ ٖــً ٍَغ م ، ٍو وجإصًــب وج٣ــٍى

ــض والخجــغص ))وعص ؤبــىاب السلــ حن باَىــه بالَؼ ٤ وبٞىــائهم مــً ال٣لــب ختــى ٦ــإجهم لــم ًسل٣ــىا جـٍؼ

))
ً
 وال هٟٗــا

ً
. لازــظ بطن مبــاح ول٨ىــه ؤزــظ مكــغوٍ (9)والٗمــل ٖلــى ؤن ال ًــغي ٖلــى ؤًــضحهم يــغا

                                                 
 .128ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    2ر
 .129ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
 .193ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر



 

 

78 

 

شمـــغ بال فـــي ؤعى ال٣لـــب ، والجمـــ٘ بـــحن لازـــظ  ، والتـــر٥ ٖلـــى الٗبـــض واظـــب ، ول٨ىـــه ال ًصـــر ٍو

ى املٗجى الخ٣ُ٣ي للضًً.  والتر٥ ، َى الؿىت الصخُدت َو

 

 بالدؿـــلُم   
ً
ـــض ؤًًـــا ىـــض الكـــُش ٖبـــض ال٣ـــاصع ، ًـــغجبِ الَؼ . ٞالدؿـــلُم الـــظي ٌٗجـــي ٖىـــضٍ: (2)ٖو

جـــــغ٥ الازخُـــــاع وؾـــــلب إلاعاصة والامخشـــــا٫ ألمـــــغ هللا حٗـــــالى مـــــ٘ ))زلـــــ٘ زُـــــاب الـــــضهُا ولـــــبـ زُـــــاب 

آلازـــغة والاهســـإل مـــً الخـــى٫ وال٣ـــىة والىظـــىص ، والاؾـــخُغاح بـــحن ًـــضي الخـــ٤ ٖـــؼ وظـــل ، بـــال 

٩ًــــاص ؤن ٨ًــــىن َــــى  (4)٢ــــىة وال و٢ــــىٝ مــــ٘ ؾــــبب وال قــــغ٥ بصــــخيء مــــً املسلى٢ــــاث((خــــى٫ وال 

ــض ٖباصجــه  ــض بلــى امخال٦ــه والخلــبـ بــه ، مــً ؤظــل ؤن جصــر للمٍغ املٗجــى ُٖىــه الــظي ٌؿــعى الَؼ

ُــــت عبــــه مــــً ظهــــت ؤزــــغي ،  وزــــم ؾــــلى٦ه الهــــىفي. بن ٣ًــــحن الٗبــــض بٗبىصًخــــه مــــً ظهــــت ، وؤلَى

لى و٢ضعجـــــه وبهـــــه حٗـــــالى َـــــى وخـــــضٍ مالـــــ٪ امللـــــ٪ وم٣ؿـــــم واٖخ٣ــــاصٍ بإهـــــه مدـــــاٍ بٗلـــــم هللا حٗـــــا

ـــى املـــاو٘  ـــى املُٗـــي َو ـــى الًـــاع َو ـــى الىـــاٞ٘ َو ـــى املـــاحي لهـــا َو ـــى املشبـــذ لؤل٢ـــضاع َو لاعػا١ َو

دبـه ؤ٦ثـر مــً خـغم ٖبـضٍ وخبــه لىٟؿـه ، ٧ـل طلــ٪  ـى الخـاٞٔ الــظي ًدـغم ٖلـى ٖبــضٍ ٍو َو

الــى خؿــً الخى٧ــل ٖلُــه ، والــى ٖــضم ًــضٞ٘ بــه بلــى الاهســإل ٖــً خىلــه و٢ىجــه والــى الش٣ــت بغبــه و 

ظٍ ٧لها بن ٧اهـذ حٗـض مـً زهـاثو   ٞحهم ن َو
ً
 مجهم وال َمٗا

ً
بقٛا٫ ال٣لب بٛحٍر ، ال زىٞا

ــــض فــــي  خؿــــً  الدؿــــلُم هلل حٗــــالى ، ٞإجهــــا فــــي الى٢ــــذ هٟؿــــه حٗــــض مــــً الىخــــاثج الالػمــــت ٖــــً الَؼ

غيها.  الضهُا ٖو

 

ــضٍ ، و ًدخمــل مــا ًدخملــه مــً ظــ ــل ٖــً بن الؼاَــض ًمطــخي فــي َػ غاء طلــ٪ ، مــً ؤظــل ؤن ًٍؼ

هٟؿه ال٨شحر مً لاصعان والكىاثب التي ح٨ٗغ نٟى ٖال٢خه بغبه ، وح٤ُٗ زُـىاث ؾـحٍر بلُـه 

، والٗبـــــض ٧لمـــــا اظتهـــــض ؤ٦ثـــــر فـــــي ٖملُـــــت جُهحـــــٍر البـــــاَجي ، ٞـــــإن ٖال٢خـــــه بغبـــــه ؾـــــتزصاص نـــــٟاًء 

 ، وبن ؤ٦ثــــر مــــا ٌعجــــل بةوكــــاء َــــظٍ الٗال٢ــــت  وبهجاخهــــا ، َــــى خؿــــً ح
ً
ؿــــلُم الٗبــــض وؾــــُىٖا

ـضم اٖترايــه ٖلـى مــغ ٢ًـاثه ، وججــضع إلاقـاعة ، بلــى ؤن حؿـلُم الٗبــض ال ًم٨ـً الىٓــغ  ملـىالٍ ٖو

 ًخســــظ ؤو هُــــت ح٣ٗــــض مجــــغصة ٖــــً الٟٗــــل ، وبهمــــا َــــى ٖــــؼم وؾــــلى٥  وؾــــعي 
ً
بلُــــه ب٨ىهــــه ٢ــــغاعا

ىـــــا  ـــــض ومجاَـــــضة ونـــــبر. َو ـــــظٍ ظمُٗهـــــا ال ًـــــخم٨ً إلاوؿـــــان مـــــً بجُاجهـــــا صون َػ ومٗاهـــــاة ، َو

ـض بالدؿـلُم ، ٞمـً ظهـت هـغي جخىضر ؤ مامىا بهىعة ؤص١ ، الٗال٢ت الًٗىٍت التي ججم٘ الَؼ

ــض ال ًصــر بال بهــض١ الدؿــلُم هلل حٗــالى ومــً ظهــت ؤزــغي ٞــإن الدؿــلُم ال جِىــ٘ زمــاٍع  ؤن الَؼ

ض و٦ثرة م٩ابضة. احي ؤ٧له بال بصخت َػ  ٍو

                                                 
ُة ل ألهه ًطي ًُه كليز  احدىي    3ر حه  ادًى ٌلؼ   ا ُر ك س  اِيزض رزِيم   اخؼلُم ل أهلُة ٓ حن  ي هـٍط

لًٕ أن هللؽ هص  كهحليم ديصة  ز ٓحيره  هم رًحى   اوُم  إش ال ًذلى ًد  مىه مً زكى   وأػيػه ل ٍو

 ثْط  زؼيا ة و إٍ كً مؼيواة  ُس ض.إلى  اخؼلُم هلل جليلى و لى 
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ـض بالهـض١ وإلا     ـض بطن ، َـى لاعى السهــبت التـي بطا حٗهــضَا املٍغ زــالم ٞإجهـا ؾــخيبذ الَؼ

ــض الــظي ٌٗلــم  لــه ٧ــل مــا ٌؿــعى بلــى جدهــُله مــً املؿــغاث ال٣لبُــت والشمــغاث الغوخُــت ، ٞالَؼ

باٖـه ، ؾُٟطـخي  ض ٠ُ٦ ًىٟغص ًٖ وظىصٍ الىٟسخي ، و٦ُـ٠ ًدىهـل مـً ٚمـض ؤَىاثـه َو املٍغ

ُــاع ولا٦ــىان ــض الــظي ًهــل بالؼاَــض بلــى الٟىــاء ٖــً قــهىص لٚا ــض ، والَؼ  بلــى الخٍٟغ
ً
،  بــه خخمــا

ـــض ،   بلـــى م٣ـــام الخجٍغ
ً
والاهدبـــاٍ ٣ٞـــِ  بلـــى املىظـــىص الخ٣ُ٣ـــي لاوخـــض ، ٞإهـــه ؾُهـــل بـــه خخمـــا

 لــــــغب الٗــــــاملحن ، ؾُهــــــل بــــــه بلــــــى 
ً
غ الىظــــــىص البــــــاَجي للؼاَــــــض ، زالهــــــا ــــــض الــــــظي بجــــــَى والَؼ

ــض  الخىخُــض الخ٣ُ٣ــي الــظي َــى قــهىص الخىخُــض. وهدــً بطا ٦ىــا ٢ــض ٖلمىــا بــإن م٣امــاث الخٍٟغ

ــ ض ، هــي مــً لاع٧ــان لاؾاؾــُت واملخ٣ضمــت فــي الخجغبــت الهــىُٞت ، بدُــض بهــه والخىخُــض والخجٍغ

ـــــض فـــــي  ال ًىالهـــــا بال السلـــــو والســـــىام مـــــً الغظـــــا٫ ، ٞؿـــــُدبحن لىـــــا مـــــضي ؤَمُـــــت ججغبـــــت الَؼ

ــضٍ ،  الٟٗالُــت الهــىُٞت بغمتهــا ، بدُــض ؤن صعظــت ه٣ــاء ٞٗــل إلاوؿــان ونــض٢ه ونــٟاثه فــي َػ

 ُت الالخ٣ت.جمخض لدكمل ٧اٞت مغاخل ؾحرجه الهىٞ

 

ٗــض مــً املدُــاث الهــىُٞت لاؾاؾــُت التــي ًمــغ بهــا الؿــال٪ باؾــخمغاع بدُــض  ٌُ ــض  بطن ٞالَؼ

ـــض ، مـــ٘ ٦ثـــرة ٞىاثـــضٍ ، ٞإهـــه  ـــا صون عظٗـــت. وفـــي الى٢ـــذ هٟؿـــه ، ٞـــإن الَؼ ال ًم٨ىـــه ؤن ٌٛاصَع

 لآلل
ً
ا  ظــظٍع

ً
 وحُٛحــرا

ً
 جامــا

ً
مــل ظبــاع ، ألن ُٞــه ٢لبــا ــض ، بلــى ظهــض بــالٜ ٖو ُــت التــي ًدخــاط مــً  املٍغ

دت لؤلَــــىاء  ــــض ال٨شحــــر مــــً املسالٟــــت الهــــٍغ ع٦بــــذ ٖلــــى ؤؾاؾــــها َبــــاج٘ البكــــغ. بط بن فــــي الَؼ

ـض  بـضوعان عجالجـه  واملُى٫ والسهـا٫ والٗـاصاث املخجـظعة واملخإنـلت فـي ظبلـت البكـغ. بن الَؼ

املٗــا٦ـ ، َــى الــظي ًجٗــل مــً َــظٍ الُبــاج٘ ، وألظــل ٚاًــت ؤؾــمى ، جبــضو فــي هٓــغ الهــىُٞت 

اء ًيبغــي ججاوػَــا ؤو الــخسلو مجهــا ، ولـــى بلــى خــحن. وبهــظا الٟٗــل ، ًم٨ىىــا ؤن وٗـــض ٣ٖبــت ٦ــإص

ـــض ججغبـــت ؤزال٢ُـــت ٞاث٣ـــت ، حٗمـــل ٖلـــى بلخـــا١ ٦شحـــر مـــً البكـــغ الٗـــاصًحن فـــي ػمـــغة لاولُـــاء  الَؼ

. والـظًً اجسـظوا مــً (0)والغوخـاهُحن الـظًً ))ؾـل٨ىا ظـاصة الىبُــحن والهـض٣ًحن والهـالخحن((

 فـي الخُــاة وفـي الٗـِل مـ٘ الىـاؽ ، والــظًً ظٗلـىا بـظل٪ مـً ؤهٟؿــهم الـىعٕ وال٣ىاٖـت م
ً
ىهجـا

٣هم وجشبــذ لهــم ٢ــضعة إلاوؿــان لا٦ُــضة ٖلــى ججــاوػ خــضوصٍ الًــ٣ُت  ً َــٍغ مىــاعاث جىحــر لآلزــٍغ

ِ وبمىاػهـت ص٣ُ٢ـت وخـظعة  لى الاهُال١ هدى آٞا١ الغوح الغخبت  ول٨ً صون بٞغاٍ ؤو جٟـٍغ ٖو

 اث الجؿض.بحن َمىخاث الغوح ووا٢ُٗت خاظ

 

ـض )إلاًجـابي( ٦مـا وظـضهاٍ     ـ٤ َـظا املىٓـاع ، بهـه ال ًم٨ىىـا ؤن هـغي فـي الَؼ م٨ً ال٣ى٫ ، ٞو ٍو

ً ، ؤو ان  ــت َغوبُــت ؤو ٢ُُٗــت ؤبضًــت مــ٘ آلازــٍغ بىــت ظاٞــت ؤو هٖؼ ٖىــض الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع ، َع

اث. بن وٗضٍ مً الضٖىاث الهضامت والؿلبُت التي جخٗاعى وبىاء املجخمٗـاث واػصَـاع الخًـاع 

                                                 
 .98ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر



 

 

81 

 

 و٢ــــضواث وهمــــاطط جدخــــظي ، ومــــا صزلــــىا 
ً
عظــــا٫ الهــــضع لاو٫ مــــً إلاؾــــالم ، مــــا نــــاعوا ؤبُــــاال

ش مً ؤوؾ٘ ؤبىابه ، بٗض ؤن ٧ـاهىا مـً الى٨ـغاث امليؿـُحن ، بال ألجهـم ، بٗـض إلاًمـان بـاهلل  الخاٍع

لــى ال٨ٗـــ مــجهم ، ٞمــا جــغصي مــً   ، ٖو
ً
ــض فــي الخُــاة  ؾــىت وقــٗاعا وعؾــىله ، اجســظوا مــً الَؼ

ظاءوا وؤبٗضَم واه٨مكىا ٖلى ؤهٟؿهم  وناع ًخسُٟهم الىاؽ ، بال لجهم ؤ٢بلـىا ٖلـى الخُـاة 

الضهُا بجز١ وباهضٞإ َاثج ، ؤوؿاَم البٗـض آلازـغ ال٩ـامً ٞـحهم والهـضٝ الؿـامي الـظي وظـضوا 

 ألظله.

 

ــــض البىــــاء وامل٣ٗــــى٫ ، وامل٣ــــغون بإَــــضاٝ بنــــالخُت ، ؾــــىاء ٖلــــى مؿــــخىي الٟــــغص ؤو  بن الَؼ

ٗجــي ُبٗـض الىالجم ٓــغ واختــرام اٖـاث ، ٌٗجــي الخُــاة الخ٣ُ٣ُـت التــي ًجــب ؤن ًدُاَـا البكــغ، َو

ت إلاوؿـــان هٟؿـــه و  : زـــالم املجخمٗـــاث البكـــٍغ
ً
ٗجـــي ؤًًـــا طلـــ٪ بخمحـــٍز ٖـــً بـــاقي ال٩اثىـــاث ، َو

مــً ٦شحــر مــً لامــغاى الىٟؿــُت والاظخماُٖــت التــي ج٣ــ٠ وعاء ؤٚلــب الكــغوع التــي ٩ًابــضَا بجــي 

ـظٍ ٧لهـا حٗـض مـً البكغ ، والتي ً ٟغػَا الكٍغ والخؿض والبًٛاء وخب الؿُاصة والٓهىع  َو

ٗمل ٖلى اظخشاثها. ض َو  الى٣اثو التي ٌٗالجها الَؼ

 

ــت والخىخُـــض والدؿـــلُم و٧ـــل  ــض بطن ،  َـــى الخ٣ـــل لازهــب الـــظي ًشمـــغ الهـــالح واملٗٞغ الَؼ

ـــض الؿـــال٪ ٖلـــى الىنـــى٫ بلـــى مبخٛـــاٍ. وال ـــض َـــى الخل٣ـــت السهـــا٫ الخمُـــضة التـــي حٗـــحن املٍغ َؼ

ـض ُٞمـا لـى  لاولى والىؾُى ولازحرة ، في ؾلؿلت الخجغبت الهىُٞت الُىٍلت واملدكـٗبت. والَؼ

ٞهمىـــــاٍ بـــــاملٗجى الـــــظي ؤعاص ؤن ًىنـــــله لىـــــا الكـــــُش ٖبـــــض ال٣ـــــاصع ، ٞإهـــــه ًبـــــضؤ بـــــالخسلي والتـــــر٥ 

 صوع الدكـــــــىج 
ً
والخجــــــغص ٖــــــً ٧ـــــــل الخٓــــــىّ ولا٢ؿــــــام ، ول٨ىـــــــه بٗــــــض طلــــــ٪ ، ٌٗـــــــىص مخجــــــاوػا

ـــــض  –مل٩ابــــضة وا بلـــــى صوع الهـــــٟاء والخم٨ــــحن والٗـــــىصة بلـــــى الخٓـــــىّ ولا٢ؿـــــام  –ؤي صوع التَز

ب٣لــب زــا٫ بال مــً ط٦ــغ عبــه ، وهٟـــ عايــُت مُمئىــت ٚحــر مخلٟخــه بلــى مُلــب خــغام ؤو م٨ؿــب 

ض ال٣لبي الظي ًىعر ناخبه الغاخت ولامً. ظا َى صوع الَؼ  قبهت ، ؤو بلى قٍغ ؤو بُغ. َو
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 الظ٦ــغ

 الظ٦غ ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع

 

 ُسّجًضا، عوٌح مً    
َ
َ٘ لُه املالث٨ت ًْ ع٦ِب الخُىان، وؤو٢ ؤْؾما ما َؾما ِباإلوؿان، وهإي به ٖ

 ٖلى 
َ
اِجه، ِنُٜ ا ِفي بغٍّ ًُ  ِبغؾاالِجه، صاٖ

ً
ُه ِفي لاعى، ُمدّمال

َ
 زلُٟخ

َ
 ٨ًىن

ْ
عوِح هللِا جإَل ِبها ؤن

ًِ ج٣ى  ِل٤َ ِفي ؤخؿ
ُ
ٗام، ؤظمِل َُئت، وز

ْ
 ألظِله لاو

ْ
لذ

ّ
ل
ُ
ٍم، ُخِمَل ِفي البّر، وُخِمَل ِفي البدغ، ط

ٗم
ّ
 لُه الى

ْ
غث

ّ
 .وُسس

 ٢لُبُه    
َ
٨غ، امخؤل ِٟ ٦غ وال

ّ
ْؿَعى ِفي خُاِجه بحن الظ ٌَ  

ً
 جهحَر بوؿاها

ْ
ٍُ ؤن  مٗىا

ً
ا ُّ  ُنىٞ

َ
 ج٨ىن

ْ
ؤن

 
ً

 وظماال
ً
اَى عخمت  ِجلَ٪ لاعواُح ؤَٖٓم بقهاص، وؤوز .ُخًبا، ٞو

ْ
ث

َ
ِهض

َ
 ق

ْ
بذ َِ ى

ُ
٤َ ِمُشا١، ِخحن ز

 ؤعواُخىا. 
ْ

ا ؤو ٧اهذ
ّ
ى

ُ
٦ 

ُ
ّع، خُض

ّ
ْم" في ٖالِم الظ

ُ
٨  ِبَغِبّ

ُ
ْؿذ

َ
ل
َ
ىع لا٢ضؽ ِبسُاب " ؤ

ّ
ِمً ٢ِبل الى

ْم ۖ
ُ
٨  ِبَغِبّ

ُ
ْؿذ

َ
ل
َ
ِؿِهْم ؤ

ُ
هٟ

َ
ٰى ؤ

َ
ل َٖ ْم  َُ َ

َهض
ْ

ق
َ
َتُهْم َوؤ ٍَّ ِعّ

ُ
ْم ط َِ ُهىِع

ُ
َ٪ ِمً َبِجي آَصَم ِمً ْ  َعبُّ

َ
ظ

َ
ز

َ
 ؤ

ْ
ا"َوِبط

َ
ىا  ٢

ُ
ل

 
ُ
ا ٦

َّ
اَمِت ِبه َُ ٣ِ

ْ
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لُــــــه ُٞدــــــ٤ لىــــــا ؤن ه٣ــــــى٫: بن الخجغبــــــت الهــــــىُٞت ٖىــــــض الكــــــُش ٖبــــــض ال٣ــــــاصع ، بجمُــــــ٘  ٖو

 ٖلــى ٞٗالُــت الــظ٦غ ، ولــِـ فــي طلــ٪ ؤصوــى مبالٛــت ، ألن ؤبٗاصَــا وب
ً
مغاجبهــا ٧اٞــت جغج٨ــؼ ؤؾاؾــا

ــــا بــــؼي  ظمُــــ٘ الهــــىُٞت فــــي إلاؾــــالم ، َــــم طا٦ــــغون بالًــــغوعة ، وال ًم٨ــــً ألي بوؿــــان ؤن ًتًز

ــى جــاع٥ للــظ٦غ ، ٞبالــظ٦غ جىجلــي ال٣لــىب بٗــض نــضئها وجدىــىع  الهــىُٞت ؤو ختــى ًدكــبه بهــم َو

ال٣ُهــــــا ، وبالــــــظ٦غ جصــــــر الىٟــــــىؽ وجخجــــــاوػ َٟىاتهــــــا وحؿــــــمى ٖلــــــى وجٟــــــخذ مٛ (0)بٗــــــض ٖخمتهــــــا

ه٣اثهـها ، والـظ٦غ وخــضٍ َـى الــظي ٨ًـغؽ الٗبــض ملدبـت مــىالٍ ، ألن الخـب بــإص١ صالالجـه ٌٗجــي 

 ٖـــــً 
ً
 ؾـــــاَُا

ً
 ٖـــــً مدبىبـــــه ؤو ٖاقـــــ٣ا

ً
 ٚـــــاٞال

ً
الـــــظ٦غ ، وال ًم٨ـــــً ألي بوؿـــــان ؤن ًخسُـــــل مدبـــــا

 ال جصر ٞغويه ، بال 
ً
 مٗكى٢ه ، والظ٦غ ؤًًا

ً
٣له ولؿـاهه  خهـغا بطا جىظه الظا٦غ ب٣لبه ٖو

هدــى هللا حٗــالى ، ٞهــى بطن ًــإحي بمٗجــى الهــالة ، والــظا٦غ الهــاص١ فــي ط٦ــٍغ  َــى فــي نــالة خُــت 

اَـا الٗبـض  ومخىانلت م٘ عبه ، ألهه بطا ٧ـان املٛـؼي مـً الهـالة َـى بوكـاء مٗاصلـت نـلت ، َٞغ

ىانـــــل الـــــغب ٖبـــــضٍ بالغخمـــــت والـــــغب بط ًىانـــــل الٗبـــــض عبـــــه بالخًـــــٕغ والسكـــــٕى والـــــضٖا ء  ٍو

                                                 
ل و ا ُر ك س  اِيزض ٌؼخ هس هىي ري خسًث  اى ىي  116ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر

 اِلىع احدسأ وإن حي هي ُط     اِطآن وشٓط  زىت وتظىض مجياؽ  اصٓط. ا ٍطٍ: إن هص   
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وال٣بــى٫ والاؾــخجابت ، ٞــإن الــظ٦غ مــا َــى فــي خ٣ُ٣خــه بال مداولــت لخد٣ُــ٤ َــظٍ املٗاصلــت ٖلــى 

ً لاَمُت في الظ٦غ ٖىض الهىُٞت. (0)ؤجم وظه ومً ؤ٢غب الُغ١  ظا َى مَى  َو

 

ــت التـرابِ الًٗــىي بــحن ؤظـؼاء البىــاء الهــىفي ٖىـض الكــُش ٖبــض      بلــى هٍٓغ
ً
ال٣ــاصع ، واؾـدىاصا

 بمٗجـــى الخىخُـــض ، ٞالٗبـــض الـــظي ال ًسلـــو فـــي ط٦ـــٍغ عبـــه ، ٞإهـــه 
ً
ٞـــإن الـــظ٦غ ًـــإحي ٖىـــضٍ ؤًًـــا

 ، 
ً
غظـٍى ، ومـً ٧ـان َـظا ٞٗلـه ٞهـى مكـغ٥ خخمـا خٗلـ٤ بـه ٍو بالًغوعة ؾِكخٛل بـظ٦غ ٚحـٍر ٍو

ألن ال٣لــب فــي ٖــٝغ املدبــحن ، ال ًخ٣بــل مـــظ٦ىعًٍ ازىــحن ، ٞإمــا زــال٤ وبمــا زلــ٤ ، وال مجـــا٫ 

ــض مــً ال٣ــغب والخــب ملــىالٍ ، َىــا خ تــى للىؾــِ )الــظَبي( ، ألن الؿــال٪ الــظي ٌؿــعى بلــى مٍؼ

٨ـىن طلــ٪ ،  ً ، ٍو  ٖلـى ٢ُـ٘ ظمُـ٘ الٗالثـ٤ التــي جـغبِ ٢لبـه باألقـُاء وآلازـٍغ
ً
ؾـُٗمل ظاَـضا

 ٚحر مال٪ ػمـام هٟؿـه وؤَىاثـه ، 
ً
ضا زانت ، في بضاًت ؾلى٦ه الهىفي ، ؤي خُىما ٨ًىن متَز

ٗــــض بلــــٙى خــــا٫ الخم٨ــــحن وبٗــــض ؤن ًدكــــغب ٢لبــــه بمدبــــت مــــىالٍ ، ٞإهــــه ٞإمــــا بٗــــض طلــــ٪ ، ؤي ب

بــــاث الؼاثــــضة التــــي ٧اهــــذ جًــــٗه فــــي خالــــت اؾــــخالب  ؾــــتزو٫ ٖــــً َــــظا ال٣لــــب ال٨شحــــر مــــً الٚغ

بىصًـــــت ججـــــاٍ لاقـــــُاء. ٞإمـــــا بٗـــــض طلـــــ٪ ، ٞـــــإن مدبـــــت هللا حٗـــــالى هـــــي طاتهـــــا ؾـــــخٗٓم وجمخـــــض  ٖو

 لدكمل ظمُ٘ ما زل٤ وبغؤ وؤمغ.

 

 بن اقخٛا٫ ٢لب ا
ً
دا  نـٍغ

ً
ىباث واملُلىباث  ٌٗـض فـي ٖـٝغ الهـىُٞت قـغ٧ا لٗبض بظ٦غ املٚغ

وبنــغاٍع وبزالنــه ٧ــي  (0)(ووزيُــت ْــاَغة ، ممــا ًدخــاط مٗــه بلــى ٞــإؽ ببــغاَُم السلُــل )

ـــظا الٟــــإؽ ال   للـــغخمً. َو
ً
خُهـــغ مجهـــا مٗبـــض ال٣لــــب ُٞخإَـــل مـــً ظضًـــض ل٨ُــــىن ٖغقـــا جـــؼا٫ ٍو

غ هللا حٗـالى ، ٞهـظا الٟٗـل َـى وخـضٍ ال٨ُٟـل بخدُـُم ٌٗجي في الخ٣ُ٣ت ، بال املضاومـت ٖلـى ط٦ـ

جلـــــ٪ لانـــــىام التـــــي هـــــي ٧ـــــل مـــــا ؾـــــىي هللا ٖـــــؼ وظـــــل ، ٦مـــــا ٣ًـــــى٫ الكـــــُش ٖبـــــض ال٣ـــــاصع ٞـــــإن: 

٣ُــ٘ ٧ـل  مىنــى٫  ))ال٣لـب ال ًهـلر للخىخُــض وال ًٟلـر فـي املدبــت ، ختـى ًتــر٥ ٧ـل مدبـىب ٍو

ض في ٧ل مسلى١(( َؼ ـى هللا حٗـالى ، ومـً ٚـغؽ . ؤي ختى ًسلو في ط٦ـٍغ ملـظ٦ىع واخـ(9)ٍو ض َو

ــــــظٍ هــــــي  شمــــــغ ال٣ــــــغب ، َو ــــــض والخمجُــــــض والخٗٓــــــُم وجشمــــــغ املدبــــــت ٍو َــــــظا الــــــظ٦غ ، ًشمــــــغ الخٍٟغ

 م٣انض ال٣ىم ومُامدهم.

 

                                                 
خ هس  ا ُر ك س  اِيزض هىي ري خسًث  ا ٍطٍ  اصي ٌؼ ٘ ًُه كميم كلز 17ا –ُ بس   جى هط  – احيز ز   1ر . ٍو

: ًي كلز    كً أُطع  اؼَط إلى   جليلى وأًظلهي كىس  وأػهلهي كلى ك يز ؟ ًيُ  ر   اىبي محلس رر

 كلُٗ رلس ومة شٓط   جليلى  ز   خلى ت.
 
 .93ا –ًحى   اوُم  –  جُ و    1ر
 .22ا –ح     خيػط  –  جُ و    1ر
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 فــــي الخعجُــــل فــــي ونــــى٫    
ً
 ومهمــــا

ً
 ؤؾاؾــــُا

ً
ٚحــــر الخىخُــــض ، ٞــــان الــــظ٦غ ًم٨ــــً ؤن ٌٗــــض ٖــــامال

ن الــظ٦غ الــظي ٌٗجــي اوكــٛا٫ الٗبــض ب٩لُخــه الؿــال٪ بلــى خــا٫ الكــهىص والٟىــاء فــي هللا حٗــالى. أل 

ُاع ، بما فـي طلـ٪ الـىٟـ والهـىي وإلاعاصة و٧ـل السالثـ٤  باهلل حٗالى ، واوكٛاله املُل٤ ًٖ لٚا

ا ، وزم السلىم لـغب الٗـاملحن والاؾـخٗضاص للـضزى٫  ُاع ومدَى ، ًضٞ٘ به بلى حُِٛب جل٪ لٚا

ب مجلىة ومهُإة لخل٣ـي لاهـىاء إلالهُـت ، في خا٫ الٟىاء الكهىصي ، الظي ج٨ىن ُٞه مغآة ال٣ل

ــض للــضزى٫ فــي مغخلــت الخهــىٝ الخ٣ُ٣ــي وا٦دؿــاب  ــل املٍغ وهــي خالــت الهــٟاء الخــام التــي جَا

ــاتهم ، ًــغون  م وهٍٓغ ل٣ــب الهــىفي. ول٨ــً الهــىُٞت بمــا امخــاػوا بــه مــً ظــغؤة فــي َــغح ؤ٩ٞــاَع

ُت والٗباصًــــــت  ًهـــــبذ صون مٗجــــــى ٖىــــــض  ــــــم ؤَمُخــــــه الكــــــٖغ ــــــض بىابــــــت ؤن الـــــظ٦غ ، ٚع ٖبــــــىع املٍغ

الكـــــــهىص ، ٞـــــــإًً ٨ًـــــــىن مدـــــــل الـــــــظ٦غ ٖىـــــــض جد٣ـــــــ٤ الل٣ـــــــاء والـــــــظ٦غ بُبُٗخـــــــه ًٟتـــــــرى ُٚبـــــــت 

ـــض فـــي خـــا٫ الكـــهىص ، ٞإمـــا بطا جـــم   ٖلـــى صزـــى٫ املٍغ
ً
 مؿـــاٖضا

ً
املدبـــىب؟ الـــظ٦غ بطن ٌٗـــض ٖـــامال

 لامغ وجد٣٣ذ الٛاًت، ٞةهه ًهبذ بال مٗجى. 

 

ض في مدبخه ل     ٌٗجي نض١ املٍغ
ً
غبه ألهه ًض٫ ٖلى الخطخُت وإلاًشاع ، جطخُخه والظ٦غ ؤًًا

كخهي مً خٓىّ الىٟـ وؤَىائها ، وبًشاٍع إلعاصة مدبىبه ٖلى ٧ل ما  ب َو ب٩ل ما ًٚغ

ؾىاَا مً إلاعاصاث. وبن مً نض١ املدبت ؤن ال ًٟتر الٗبض ًٖ ط٦غ عبه لخٓت ، ألن مً ٞتر 

اهِخه مً الخٟذ بٗحن ؾٍغ بلى ًٖ ط٦غ عبه ٞإهه ))ما ٖٝغ ٢ضع ظالله ، وال لخٔ ؤػلُت وخض

))  بةعاصة املدب وجىظه ٢هض مغامه لُلب املدبىب ،  (0)ٚحٍر
ً
بطن ٞإنل املدبت مخٗل٤ ؤوال

ظا ما ًجؿضٍ الظ٦غ الظي بن صاوم ٖلُه الٗبض  ٞإن هللا حٗالى ؾُدمله بجىاح لُٟه بلى  َو

ظا )امل٣ٗض( َى الظي ًٟطخي به بلى املدبت. ٞإما بطا جمذ املدبت ،  م٣ٗض نض١ ٖىضٍ َو

ومؤل املدبىب ًٞاء ٢لب املدب ٧له ومل٨ه  ٖىضثظ حؿ٣ِ إلاعاصة ًٖ املدب وج٨ىن 

ظٍ ٦ما ٌؿمحها الكُش ٖبض ال٣اصع ))خالت املدبت  بىاٖشه مؿخمضة مً بعاصة مدبىبه ، َو

وهي للمدبحن الظًً ال ًٟترون ًٖ ط٦غ مدبىبهم زانت ٞةطا ما ؾم٘ َاالء  (9)السالهت((

مدبىبهم لهم ، ٞؿُٗترحهم خبىع ُٖٓم ، لضزىلهم في خا٫ ظضًض واعج٣ائهم  املدبىن ط٦غ 

بلى مغجبت ؤٖلى ، وهي مغجبت املدبىبحن املغاصًً الظًً زٟٟذ ٖجهم لاخما٫ وقملتهم ًض 

 ومىت مً هللا حٗالى واملدبىبىن ٨ًىهىن بهظٍ املغجبت 
ً
ًال  مجهم ٞو

ً
الٗىاًت إلالهُت ، اؾخد٣ا٢ا

الكى١ التي جيخٟي ٖىض جد٤٣ الل٣اء ، بلى خالت الاقدُا١ التي ال ًىٟظ  ٢ض اهخ٣لىا مً خالت

. وال ًٟىجىا ؤن وكحر َىا بلى جإ٦ُض الكُش 
ً
ضَا الل٣اء بال خضة وايُغاما لها مٗحن والتي ال ًٍؼ

                                                 
 .112ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
  ادٌحة هٌؼهي. – زدسض  اؼيرّ   1ر
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خه الهىُٞت ، و٦ما َى واضر ، ٞالظ٦غ  ٖبض ال٣اصع ٖلى الغبِ الًٗىي بحن ؤظؼاء هٍٓغ

ض و  الخىخُض والهض١ واملدبت في الى٢ذ هٟؿه ، ٖلى ؤن َظٍ ًٟطخي بلى ٧ل مً الَؼ

ت ال جسخل وال تهتز ؤع٧اجها ُٞما لى اؾدبضلىا الظ٦غ بإي ٞٗالُت ؤزغي مً الٟٗالُاث  الىٍٓغ

 الهىُٞت  ألن الىدُجت ؾخ٨ىن واخضة في ٧ل لاخىا٫.

    

في طل٪ مشل  وال ًٟىث الكُش ٖبض ال٣اصع ؤن ًظ٦غها ؤن قى١ إلاوؿان بلى ط٦غ عبه ، مشله

 
ً
 زالها

ً
 بوؿاهُا

ً
ؤي ًهضع ٣ِٞ ًٖ بعاصة  –٧ل لاخىا٫ الهىُٞت لازغي ، ال ٌٗض ٞٗال

وبهما مهضٍع لاو٫ َى الغخمت إلالهُت التي بن َب وؿُمها ٖلى ؤعواح  –إلاوؿان و٢هضٍ 

 لظل٪ وؾٗذ بلى الاهُال١ مً ؤ٢ٟام ؤقباخها ، 
ً
ً ، اَتزث جل٪ لاعواح َغبا الظا٦ٍغ

ظا َى مٗجى مخىهجت  بظل٪ الكى١ ، ومً جىهجها َظا حؿخطخيء ال٣ٗى٫ وال٣لىب  َو

٤ الظ٦غ بلى بلىٚه. و٦ما هالخٔ ، ٞإن  الجالء والخإل٤ الظي ٌؿعى الهىُٞت ، ًٖ ٍَغ

 ، التي هي لاهٟـ بٗض نٟائها  والخىهج ما َى بال 
ً
ٖملُت الخىهج ٢ض بضؤث مً لاعواح ؤوال

ُت ، ًٌُٟ مُٗجها مً صازل الىٟـ إلاوؿاهُت ، بٗض  ٖملُت جىىٍغ مٗىىٍت ، ؤي مٗٞغ

ض واملجاَضة   ٖبر مدُاث الَؼ
ً
اؾخ٨مالها قغوٍ الجلي املُلىبت والتي مغعها بها ؾاب٣ا

 ، ٧ي ًمىدها ال٣ضح املُلىب ل٩ل 
ً
اياث الغوخُت ، والتي ظاء ٖامل الظ٦غ ؤزحرا وؤهىإ الٍغ

ت وبن ٧اهذ طاجُت امل هضع بال ؤجها لضهُت لانل ، ألن َظا الخىهج. ٖلى ؤن َظٍ املٗٞغ

ت إلالهُت املٛغوؾت في ؤنل الُٟغة آلاصمُت والتي ال جسغط بلى  ا الخ٣ُ٣ي َى املٗٞغ مهضَع

خحز الىظىص بال بٗض ؤن جخىانل م٘ مىبٗها إلالهي ٖبر ٢ىىاث الىىع التي ًيكئها الظ٦غ. 

ظ٦غ ًبضؤ مً زاعط طاجه ، ولٗل مً هاٞلت ال٣ى٫ ؤن وكحر بلى ؤن ٦ىن الكى١ إلاوؿاوي بلى ال

ظا َى بالًبِ ما ًمحز الظ٦غ مً الخب  ٞإن طل٪ ال ًلغي صوع إلاوؿان في الخىانل َو

ى مما ٌكحر بلى الاٞخ٣اع  إلالهي ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع ، ٞالظ٦غ َى م٣ام َلب و٢هض ، َو

ى الخدٟت الغباهُت السالهت ، ٞإهه مً مدٌ  بلى بعاصة الٗبض ، بِىما الخب إلالهي  َو

الانُٟاء ولِـ للٗبض ُٞه ٦ؿب وال ازخُاع، ولظل٪ هجض ؤن هللا حٗالى ٢ض ٢ضم ط٦غها ٖلى 

. بِىما ٢ضم مدبخه ٖلى مدبدىا وطل٪ في ٢ىله (0)ط٦ٍغ ٦ما في ٢ىله حٗالى: "بط٦غووي بط٦غ٦م"

دبىهه" وفي السالنت ٞةن الظ٦غ ًم٨ً ؤن ٌٗض  (9)حٗالى الظي ًه٠ ُٞه املامىحن "ًدبهم ٍو

حن الٟٗالُاث الهىُٞت املؼصوظت املهضع ، ٞهى ٞخذ مً هللا حٗالى مً ظهت و٢هض مً مً ب

 الٗبض مً الجهت لازغي.

                                                 
 .121 ا ِط  /  1ر
 .22 زيبس  /   1ر
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ضًه ، مجمىٖت مً لاط٧اع ؤو )لاوعاص( ٦ما حٗاٝع ٖلى     ل٣ض وي٘ الكُش ٖبض ال٣اصع ملٍغ

 
ً
ًخىدى حؿمُتها ؤجباٖه ، وهي ٖضص مٗلىم ومدضص مً ؤؾماء هللا الخؿجى ، مغجبت جغجِبا

الخضعط في هىا٫ الٟىاثض الغوخُت وفي جسلُو الىٟـ إلاوؿاهُت ، ٢ضع إلام٩ان مً ؤصعاجها 

ض (0)وه٣اثهها ل٣ً للمٍغ ًُ ى لاَم مً بُجها ، بط   هللا( َو
ّ
. ؤو٫ َظٍ لاوعاص َى وعص: )ال بله بال

والكُش ، بٗض ؤزظٍ الٗهض مباقغة ، ؾىاء ٖلى ًض قُسه الخي ؤو ٖلى ًض مً ًىىب ٖىه ، 

 للخىخُض ، زحر 
ً
 ٖلى َظا الىعص ، بط ًغي ُٞه بياٞت بلى ٦ىهه قٗاعا

ً
ٖبض ال٣اصع ٌٗى٫ ٦شحرا

وؾُلت لخسلُو إلاوؿان مً قغا٥ هٟؿه لاماعة بالؿىء وللخعجُل في بلىٚه م٣ام 

له   ، هي التي جَا
ً
 ولؿاها

ً
ض ٖلى جغصًضٍ  ٢لبا إلازالم ، َظا بياٞت بلى ؤن مضاومت املٍغ

غي الكُش ٖبض إل٦ؿاب ن ٟت الظا٦غ التي حٗض مً بحن الهٟاث لاَم ٖىض الهىُٞت. ٍو

 عجُبت ًجغحها هللا حٗالى  بىاؾُخه ، ٖلى ٢لب الظا٦غ بطا ما 
ً
ال٣اصع ، ؤن لهظا الىعص ؤٞٗاال

ض مهباح مل٨ىحي ًىحر  صاوم ٖلى جالوجه واؾخ٨ثر مً جغصًضٍ ، بط ببر٦خه ًخى٢ض في باًَ املٍغ

مً م٩امً الخ٣صخي في هٟؿه ، ِٞؿهل ٖلُه بٗض طل٪ ججاوػَا  له ما زٟي واؾختر 

ض ،  ظا )املهباح( ٌٗضٍ الهىُٞت  ؤو٫ الجظباث ال٣ضؾُت التي حؿم املٍغ والخسلو مجها ، َو

ض ٧لما اؾتزاص مً جالوة َظا الىعص ، اػصاص جىهج  بمِؿمها ، ٞخجٗله مً الغوخاهُحن ، واملٍغ

اصة ٢ىة َظٍ الجظبت التي ًم٨ً ؤن جضٞٗه ، بمهاخبت  مهضع الىىع ُٞه ، مما ٌٗجي ٍػ

املجاَضة وبمؿاٖضة املغا٢بت واملغابُت ، بلى ؤٖلى صعظاث ال٨ما٫ املخاخت ، ٣ُٞىي مٗها 

اصة اؾخٗضاصٍ  ٖلى خمل لاماهت ال٨بري ، التي هي َضاًت السل٤ وبعقاصَم بياٞت بلى ٍػ

 .(9)لخل٣ي لاهىاع ال٣ضؾُت والخجلُاث إلالهُت

 

ًاٝ بلى  ، ٞاثضة زُٟت ؤزغي ال ًضع٦ها بال مً ؾل٪ الؿبُل ، وهي ؤن  ٍو
ً
طل٪ ؤًًا

ت والى٣اء الغوحي  ً ، ٖلى خُاة الُهغ واملٗٞغ الظي اٖخاص ، بٗض ؤن ؤنبذ مً الظا٦ٍغ

 ٤ لُه ٞالٍُغ  مً الغظٕى بلى خُاجه الؿالٟت املكىبت بالى٣اثو وآلازام ، ٖو
ً
ؾُإه٠ خخما

٤ طو اججاٍ   واخض ، ٌكحر بلى ٖلى صون ؾٟل.املهاخب للظ٦غ َى ٍَغ

 

ٖلى ؤن ب٣ُت لاوعاص ال جسلى مً الٟىاثض الغوخُت والجىاثؼ إلالهُت ، بل بن ٧ل واخض مجها 

ض ، وبهىعة ٖامت ، ٞةن الكُش ٖبض  ًدمل ٞاثضجه السانت به والتي ال ٚجى ٖجها ل٩ل مٍغ

م٘ السحراث ومهاصع ال٣اصع ، ًغي ؤن لاط٧اع ، صون ؾىاَا مً ال٣غباث ، حكخمل ٖلى مجا

الؿٗاصاث الضهُىٍت ولازغوٍت ، بياٞت بلى ٦ىجها صاٞٗت ل٩ل ؤهىإ الًغ الجؿضي مىه 

                                                 
ّ مِيميت  اىٌؽ   1ر ت٘ى هص   وض ز ل ًط حم ٓحيع   جُ و  ر اٌُىطيت  اطبيهُة  ًهى ٌ حل  كلي ي مطث ة كلى ًو

 ومط ثب ي مم ملخّ رصٓط  اٌيبس    اطوتُة  زطحى  مً ٔ  وضز.
 مذؼىػة. –ػحن  اؼلْى  –  جُ و    1ر
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والىٟسخي ، وبن الخمؿ٪ بخالوتها والهبر ٖلى بجمامها ، ٌٗجي املىاْبت ٖلى الؿلى٥ والب٣اء 

٤ ٖلى ؤن ؤَم  ٞاثضة ًم٨ً ؤن ً جىحها ٖلى الٗهض الظي ٧ان ه٣ُت الاهُال١ في بضاًت الٍُغ

ض مً ظغاء بصماهه ٖلى ط٦غ عبه ، هي ؤهه ٌٗخاص ٖلى ؤن ال ٌكٛله ًٖ هللا حٗالى ؤي  املٍغ

)
ً
 ومدبىبا

ً
مً الىٟـ ، ٖلى ؤن َظا ال ٌٗجي الخسلي الخام  (0)قاٚل ، ختى لى ٧ان )مُلىبا

 
ً
ا خ٩اٝ الضاثم ًٖ الضهُا والسل٤ ، وبهما ٌٗجي ؤن ال ٌكخٛل الٗبض بال بما َى الػم قٖغ  والٖا

ىصي بلى الٟٛلت التي بضوعَا جىعر الٟكل  ، وؤما ٚحر الالػم ٞإهه ًلهي ًٖ مدبت هللا حٗالى ٍو

ض الظي ٌٛالي في لازظ بإؾباب الجٕى والُٗل والؿهغ وؤحٗاب  وامل٣ذ والهل٨ت. بن املٍغ

الجؿض ، ٞإهه ٢ض ًدهل ٖلى هدُجت مٗا٦ؿت ، بط ٌعجؼ ، إلٞغاَه ، ًٖ ال٣ُام بىاظباجه 

ُت  التي هي املاصة لاؾاؾُت للخهىٝ الصخُذ. (9)الكٖغ

 

حن بٗض ْمإَا  ٣ى٫ الٗاٞع ً ٖو  بال ألجها جغوي ٢لىب الظا٦ٍغ
ً
بن لاوعاص ما ؾمُذ ؤوعاصا

٦ما ًغجىي الٓمأن مً املاء الباعص ، ال بل ؤن الكُش ٖبض ال٣اصع ًغي ؤن ط٦غ هللا حٗالى 

ولالباب ، ٞهى ٖحن الخىخُض ومغح٘  ؤٖظب مً ٧ل املىاعص ، ألن مىه جغجىي ال٣ٗى٫ وال٣لىب

لاوـ باهلل حٗالى وبن ُٞه ظالء لغمض ُٖىن ال٣ٗى٫ التي َاملا ٚكُتها ٚىاشخي الٟٛلت 

واليؿُان ، ٞذجبذ ٖجها ؤهىاع ظال٫ عبها وظماله. والظ٦غ ما ا٦دؿب جل٪ لاَمُت بال 

شىاء ٖلُه ومؿ٪ إلخخىاثه ٖلى مجام٘ الخمض ٧لها، ُٟٞه جخجلى صعع خمضٍ حٗالى والي ال

 
ً
 ألؾماثه باللؿان ؤم ط٦غا

ً
ى مدمىص ب٩ل ؤق٩اله ونُٛه ، ؾىاء ؤ٧ان ط٦غا ق٨ٍغ ، َو

ى   لخجلُاجه بال٣لب ؤم ط٦غ لخ٣اث٣ه بالؿغ. وؤما ط٦غ اللؿان َو
ً
ألؾغاٍع بالباًَ ؤم ط٦غا

ؤو٫ مغاجب الظ٦غ، ٞةن مً بحن ٞىاثضٍ الٗضًضة، ؤن الٗبض لى اؾترؾل ُٞه ٞؿخٟخذ له 

ظا الظ٦غ  بظل٪ ى بهظٍ املغجبت َو ؤ٢ٟا٫ مً ٢لبه ٞحرج٣ي بظل٪ بلى مغجبت ط٦غ ال٣لب ، َو

ؾِىا٫ صعظت ال٣غب مً ظىاب الغخمت إلالهُت ، وؤما ط٦ٍغ بلؿان لُاث٠ ؤؾغاع ؤمٍغ  ٞإهه 

 ٖلى الخ٣ُ٣ت ، ٞإن 
ً
 بؿٍغ ، ٞإن عبه ؾُضهُه مً مىاًَ  ؾ٨ُىن طا٦غا

ً
ط٦ٍغ ؤزحرا

املدبىبحن املغاصًً اللظًً ال ًٟترون ب٩ل ٦ُاجهم ٢ِ ًٖ ط٦غ  . ألهه ؾ٨ُىن مً(0)ال٣ضؽ

 عبهم.

 

ض وبىاثه     خان لتربُت املٍغ ًدصخي الكُش ٖبضال٣اصع للظ٦غ ٞاثضجحن مهمخحن ًغي ؤجهما يغوٍع

. ؤوالَما: الغيا باهلل حٗالى ومىا٣ٞخه في ظمُ٘ الخاالث ، والشاهُت: مجاوػة خاظؼ 
ً
عوخُا

ض بمضاومخه ٖلى ط٦غ عبه وحٗىٍض لؿاهه و٢لبه وؾٍغ املىث الُبُعي بالسلىص  الغوحي. بن املٍغ

                                                 
يض  ابؼيثحن  – احىوسخي   1ر  .23ا –ٍض
ّ   خّ كع وح   اوىُة اؼي –  جُ و    1ر  .1311ا – 3ج/ –ابي ػٍط
 .112ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
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ضم  ج مدبت مظ٦ىعٍ والكى١ لل٣اثه ومالػمت بابه ٖو ٖلى طل٪ ، ٞإهه ؾ٨ُدؿب بالخضٍع

 ب٩ل ما ًىانله به مدبىبه 
ً
الخُل٘ نىب ٚحٍر ، ومً ٧ان َظا صًضهه ، ٞإهه ؾحرضخى خخما

ُٖاًء ٞهى ٖحن ال٨غم والىنا٫ ، وبن ٧ان ابخالًء ، ؾىاء ؤ٧ان ُٖاًء ؤم ابخالًء ، ٞإن ٧ان 

ٞهى جُهحر وامخدان وجغ٢ُت عوخُت ، والٗبض الظا٦غ عاٍى ب٩ل ما ًإجُه مً عبه ، ألهه لؿٗت 

عظاثه وقضة قى٢ه ونٟاء جىخُضٍ ونض١ بزالنه لغبه ، ال ًغظى ُٖاًء ٚحٍر وال ًإمل 

 لًٍغ مً ؾىاٍ.
ً
 صٞٗا

 

ىب التي ظلُذ باألط٧اع ولاعواح التي نٟذ ون٣لذ ؤما السلىص ، ٞإهه مخٗل٤ بال٣ل

باملجاَضاث ، ٞهاعث ال ًىالها الُٗب ؤو الٟىاء بمىث الجؿض ، ألجها جسلهذ بًٟل 

الظ٦غ ، مً ٧ل ما َى ٢ابل للٟىاء مً لاَىاء والٗاصاث الؿِئت والُبإ الغصًئت  وؤنبدذ 

هه مً ظيـ السالضاث البا٢ُاث ال حكخمل بال ٖلى الخؿً مجها مما ال ًبلى ؤو ًؼو٫ ، أل 

وألهه مً ظيـ الهٟاث لازغوٍت واملدؿان الغباهُت ، وبهظٍ الامخُاػاث ٞةهه ؾ٨ُىن لغوح 

إلاوؿان ٢ىاٌم هىعاوٌي مالث٩ٌي ال حُٗبه الىىاثب وال ًُٟئه. املىث ، بل جيخ٣ل َظٍ الغوح 

 ٌك٩ل املىث ٖىضَا باملىث مً خُاة بلى خُاة ؤزغي ومً ٖالم بلى ٖالم مٛاًغ ، بدُض ال 

ؾىي لخٓت جدى٫ ؤو مجغص ه٣لت. بن املىث ال ٣ًضع بال ٖلى ال٣لىب الٛاٞلت والىٟىؽ 

ال٨ضعة ، ٞإما جل٪ التي اٖتر٦تها املجاَضاث وقٟها الظ٦غ وجلبـ بها الخّب إلالهي ، ٞإجها 

. ول٨ً ٢ى٫ الكُش (0)ؾخضاوم ٖلُه ختى لى لم ًهاخب طل٪ خغ٦ت ًٖلت اللؿان

ً بٗض املىث ، ال ٌٗجي خهغ السلىص ٞحهم صون ؾىاَم مً ٖبضال٣اص ع بب٣اء هٟىؽ الظا٦ٍغ

غة في  امً بسلىص لاعواح الكٍغ  ببٗض ووكىع ٧ل الىاؽ ٍو
ً
بجي البكغ ، ألهه ًامً خخما

. بن ما (9)الٗظاب وزلىص السحرة مجها في الىُٗم ٦ما نغح بظل٪ في مىاي٘ ٦شحرة مً ٦خبه

 ، َى ؤهه 
ً
٤ الظ٦غ ، ؤن حٗىص بلى َبُٗتها ٌكحر بلُه خخما ًم٨ً للىٟـ إلاوؿاهُت ، ًٖ ٍَغ

ه بلى  لاولى التي ُٞغث ٖلحها ، والى الهٟاء ال٣ضًم الظي وظض ٖلُه ؤبى البكغ ٢بل َبَى

ؤعى الك٣اء ، وبجها ٢ض اؾخٗاصث بالظ٦غ ، صعظت ٢غبها مً عبها و٢غب عبها مجها ، بدُض بن 

ا ٞإهه لً ًؼلؼلها ٖ ً م٩اهتها جل٪ ، ٞهي ؾابدت في مل٨ىث هللا حٗالى خامضة املىث لى خًَغ

 آالثه طا٦غة ٖٓمخه ، وهي با٢ُت ٖلى خالها جل٪ ختى جالقي خؿابها ًىم ال٣ُامت.

 

اثضجه، بال ؤهه ٌٗى٫  م ٦ىهه ال ٣ًلل مً ؤَمُت ط٦غ اللؿان ٞو ان الكُش ٖبض ال٣اصع، ٚع

 وبالضعظت لاؾاؽ ٖلى ط٦غ ال٣لب، ألن ال٣لب َ
ً
ى الؿُض آلامغ والىاهي وؤما اللؿان ٦شحرا

                                                 
 .77ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
 ًلي بلسهي. 199ا – 1ج/ –كلى ػبُ    زسي٘ ًط حم ٓحيع  اوىُة   1ر
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الم. وألن ناخب الظ٦غ ال ٌؿخد٤ ل٣ب الظا٦غ وال ًىا٫ صعظخه بال بطا ط٦غ،  (2)ٞهى جب٘ له ٚو

بياٞت بلى لؿاهه، بال٣لب. والبض مً الخظ٦حر بإن ال٣لب الظي ٌٗىُه الكُش ٖبض ال٣اصع َىا، 

ما َى امل٨مً الغوحي الظي حٛغؽ َى ٚحر جل٪ الًٗلت املاصًت التي جٟجى بٟىاء الجؿض، وبه

ظا  ض وإلازالم و٧ل لاٞٗا٫ السحرة لازغي َو ت والٗلم والخىخُض والخى٧ل والَؼ ُٞه املٗٞغ

ُٟت صاثمت له، وناعث مً نٟاجه ؤهه ال  ال٣لب، َى الظي ان صر ونلر ، ناع الظ٦غ ْو

، وألن مشله ٌٟٛل ؤو ٌؿ٨ً ان هامذ ُٖىن ناخبه، ألن الظ٦غ ٖىضٍ ٌٗجي الخُاة الضاثمت

، ٞةطا ما مؿها وابل ُٚض الظ٦غ، اَتزث وعبذ وؤهبدذ مً (4)٢بل الظ٦غ مشل لاعى املُخت

٧ل ػوط  بهُج. ٖلى ان الهىُٞت، مً ما ًؼالىن ختى آلان، وعٚم الخ٣ضم الٗلمي الظي 

حر املٗىىٍت في ٞو الضماٙ، ًغون ؤن ال٣لب َى لاؾاؽ  خهغ ٧ل الٟٗالُاث املٗىىٍت ٚو

م ًا٦ضون، ؤهه ًم٨جهم بزباث طل٪ ًٖ واملهضع  ل٩ل لاخاؾِـ واملكاٖغ والٗىا٠َ، َو

اياث وزلىاث زانت،ًم٨ً للمغء مً زاللها، ان ًغي، عئٍت ُٖان، ما ٌكخمل  ٤ ٍع ٍَغ

 ٖلُه ال٣لب مً ٞٗالُاث وبم٩اهُاث ال ًم٨ً الك٪ في خ٣ُ٣تها ؤو وظىصَا.

 

ٌٗجي ٢ىلهم ؤهه ًخدغ٥ بالظ٦غ ان جإ٦ُض الهىُٞت، بىظه ٖام، ٖلى ط٦غ ال٣لب، ال 

٣له  ٦خدغ٥ ًٖلت اللؿان، وبهما َم ٣ًهضون مً طل٪ ؤن ٌؿخجم٘ الظا٦غ ٧ل خىاؾه ٖو

، م٘ مهاخبت الكٗىع ال٣ُُجي باملغا٢بت والخمؿ٪ باملغابُت ٞالظي ًظ٦غ  وظمإ جغ٦حٍز

ؤن  ب٣لبه، البض له مً ؤن ٌعي ما ٣ًى٫، والىعي َى ؤو٫ مغاجب الكهىص زم ان ًدـ به زم

ًخمشله. ٖلى ان َظٍ )الكغوٍ( ٧لها ، ًم٨ً ان ال جخىٞغ في ط٦غ اللؿان، ألن الظا٦غ ُٞه ٢ض 

ٌؿهى ٖما ٣ًى٫ ؤو ًخىظه بلى ٚحر جل٪ الىظهت التي ٌٗلً ٖجها، ومً َىا جإحي ؤولى صعظاث 

الخًُٟل ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع الظي ؤ٦ضٍ في ؤ٦ثر مً مىي٘ في ٦خبه، ان الظ٦غ 

الظي ًخٗاَاٍ الىانلىن الظًً بطا ط٦غوا هللا  (0)٦غ ال٣لب، ال بل ط٦غ الؿغالخ٣ُ٣ي َى ط

م، بضاج٘ مل٨ىجه وآًاث  م ال ًى٨ٟىن ًٖ طل٪ ، ٞإجهم ٌكاَضون، ببهاثَغ حٗالى، َو

ٖٓمخه. وبلٙى ط٦غ الؿغ ًض٫ ٖلى صخت ط٦غ ال٣لب، وصخت ط٦غ ال٣لب ًض٫ ٖلى صخت 

 ٖلى ال٣غب والىنى٫. ط٦غ اللؿان، واظخمإ لاط٧اع الشالزت ًض٫

 

ً بلى زالزت ؤنىاٝ     لى اؾاؽ ؤهىإ الظ٦غ آلاهٟت، ٣ًؿم الكُش ٖبض ال٣اصع الظا٦ٍغ ٖو

م: الظا٦غون باللؿان والظا٦غون بال٣لب والظا٦غون بالؿغ، ٞإما الظي ًظ٦غ بلؿاهه ٞهى  َو

ُل والخ٨بحر، الٗبض الظي ؤخب ؤن ًخىب مً طهىبه ٞإعجإي ؤن ًظ٦غ هللا حٗالى بالدؿبُذ والتهل

                                                 
 .116ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    3ر
 .22ا –ح     خيػط  –  جُ و    2ر
 .121ا –ح     خيػط  –  جُ و    1ر
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٧ي ًظ٦ٍغ عبه بالغخمت واملٟٛغة و٢بى٫ الخىبت، ٖلى ؤن الاؾخمغاع ٖلى َظٍ الاط٧اع، َى الظي 

ايُاث وهُل الضعظاث الغوخُت الٗالُت، ؤي  ًضٞ٘ بالٗبض بلى جدغي ؾبل املجاَضاث والٍغ

ٗت بلى مؿخىي طوي املغ  ى ما ًاصي بلى ٞع جبت بمٗجى الاهسغاٍ الٟٗلي في الؿلى٥ الهىفي َو

ت والهٟاء، ٞإهه ؾُظ٦غ عبه بؿٍغ وؾُهحر مً  ض مً املٗٞغ الشاهُت، ٞاطا ما َمذ في املٍؼ

م ٦ما ٌؿمحهم الكُش ٖبض ال٣اصع: ))عظا٫  حن الىانلحن والغوخاهُحن الغباهُحن، َو الٗاٞع

االء  (0)هللا الظًً ٣ًُمىن بحن الىاؽ بإبضاجهم ٞإما ؤعواخهم ٞهي ٖىض ملُ٪ م٣خضع(( َو

 ألجهم ؤٖالم َضاًت ٣ًخضي بهم السالث٤ الغظا٫ ٨ً
ً
ا ىن وظىصَم بحن الىاؽ مهما ويغوٍع

ب لاعواح  ت ومً ٖلم ال٣لىب َو بهم عبهم مً الخ٨مت واملٗٞغ م بما َو ٣خٟىن آزاَع ٍو

ظا الىاظب  والىٟىؽ، ولىال َظا )الىاظب( ل٩ان ُٚابهم ؤولى مً خًىعَم بحن السل٤، َو

ٌ َى الظي ٨ًؿب جهىٝ الكُش ٖبض ال٣ا صع نٟت )الخهىٝ إلاًجابي( الظي ًٞغ

امً بًغوعة الاهضماط م٘ الىاؽ ولازظ بإًضحهم  تزا٫ الخام وهجغ املجخمٗاث ٍو الٖا

 ومؿاٖضتهم مً ؤظل بىاء مجخمٗاث صخُدت لاٞغاص ؾلُمت املٗخ٣ضاث مخِىت الغوابِ.

 

ً مدبىبحن. ٞإما  ً مدبحن وطا٦ٍغ ً ًى٣ؿمىن بلى طا٦ٍغ الظا٦غون ٖلى ؤن َاالء الظا٦ٍغ

باصة ًخ٣غبىن بها   ٌكٛلهم ًٖ ؾىاٍ ٖو
ً
املدبىن ٞهم ؤولئ٪ الظًً اهخهجىا ط٦غ عبهم قٛال

بلُه. وؤما الظا٦غون املدبىبىن ٞهم السىام مً الغظا٫ مً الظًً ػالذ ٖجهم الدجب 

الٓلماهُت والىٟؿُت ومً الظًً ماجىا ًٖ خُاة الىاؽ وناعوا ٣ًخضون باألخىا٫ ولِـ 

 ٖلى صخت جمؿ٨هم بٗلىم ، (9)باأل٢ىا٫
ً
ؤي بٗلم ال٣لىب ولالهاماث الغباهُت املبيُت اؾاؾا

 الكغاج٘ وآصابها.

 

الــظ٦غ مــً ظاهبــه ٣ًــ٘ ؤًًـــا ٖلــى ٢ؿــمحن: ط٦ــغ ظهــغي وط٦ـــغ زٟــي، لاو٫ ًخ٣ــضم فــي الؼمـــان    

ؼمه والشاوي ٌٗض مً ٢بُل لاخـىا٫ التـي  والشاوي ًخ٣ضم في الغجبت، لاو٫ ًخٗل٤ بةعاصة الٗبض ٖو

حٛض٢ها املىت إلالهُت ٖلى املدبىبحن، لاو٫ ًإحي ٖلى ٖضة مغاجب والشاوي ال ج٨ـىن لـه بال مغجبـت 

اخــــضة ألهــــه آزــــغ الُٗاًــــا وؤوفــــى املــــجن. ٞإمــــا مغاجــــب الــــظ٦غ الجهــــغي ٞــــةن الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع و 

ًىػٖها ٖلى ٖضص مغاجب الىٟـ إلاوؿاهُت وؤولهـا هـي مغجبـت ط٦ـغ اللؿـان، وهـي السُـىة لاولـى 

ٗجـي  ولاؾاؽ فـي الـظ٦غ ٧لـه، ألن الخمؿـ٪ بهـا وججاوػَـا بىجـاح ٌٗجـي الاؾـخمغاع فـي الؿـلى٥ َو

 فــي ٧ـــل مــغاخلهم الالخ٣ـــت. ولهـــظا  ا٦دؿــاب نـــٟت
ً
ـــى مــا ٌٗـــى٫ ٖلُـــه الهــىُٞت ٦شحـــرا الهــبر، َو

ـــض ٖلـــى جغصًـــض جلـــ٪ الاؾـــماء،  ـــ٤ ٞىاثـــض عوخُـــت ظمـــت، بط ؤن اٖخُـــاص املٍغ الـــظ٦غ فـــي بضاًـــت الٍُغ

                                                 
 .361ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
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 ٖلـى الـخسلو مـً ٦شحـر مـً ْـال٫ الازـام والـظهىب التـي ٧اهـذ ج٨ـضع نـٟى هٟؿـه 
ً
ؾُُٗىه ٦شحرا

ىعزه الخُاء مً ن  اخب جل٪ لاؾماء ُٞمىٗه طل٪ مً ٦شحر مً الؼالث.و٢لبه، ٍو

 

ض بلى مدُت الظ٦غ الشاهُت، وهي مغجبت: ط٦غ ال٣لب التي حٗجي مضاومت  زم بٗض طل٪ ًلج املٍغ

ال٣لب ٖلى مغا٢بت ما ًى٨ٗـ في يمحٍر مً ؤهىاع الجال٫ والجما٫. ٞإما الجال٫ ُٞىعزه 

ٟغح والبؿِ والاوكغاح، ؤي ؤهه الهُبت وال٣بٌ والاهدؿاع، وؤما الجما٫ ُٞىعزه ال

 إلاًمان ومً صوجهما ال 
ً
ما ٖماصا ؾ٨ُؿب مً وعاء َظا الظ٦غ، خالي السىٝ والغظاء َو

٨ًىن ٢غب وال ًخد٤٣ ونى٫. زم جإحي بٗض طل٪ مغجبت ط٦غ الؿغ، والتي ٞحها ًغا٢ب الٗبض 

صعظت ٢غبه بؿٍغ م٩اقٟاث لاؾغاع إلالهُت التي ح٨ٗـ ٖٓمت هللا حٗالى ومجزلت الٗبض و 

ُٟت واهما َى مجغص جُىع مٗغفي   ان الؿغ ال ًخمحز مً ال٣لب في امل٩ان ؤو الْى
ً
لمه. ٖلما ٖو

اصة في  ض والاوؿالر ًٖ لاقُاء والخاظاث، زم ٍػ اصة في الخجٍغ ٨ًدؿب مً زالله الٗبض ٍػ

٨ظا هي ب٣ُت املغاجب الخالُت.  اؾباب ال٣غب مً هللا حٗالى. َو

 

مغجبت ط٦غ السٟي التي ٞحها جخد٤٣ املٗاًىت الخ٣ُ٣ُت ألهىاع ظما٫ املغجبت الغابٗت هي 

ظٍ املٗاًىت ال حكبه في شخيء املغا٢بت التي جد٣٣ذ في املغجبت الشاهُت هي  الظاث لاخاصًت، َو

مغا٢بت وٗم، ول٨جها جخم مً زال٫ ٧ل الجىاعح والخىاؽ، بدُض ال ًب٣ى مىٟظ لٛحر الخضر 

ى ما ًم٨ً ان وؿم ُه بالٟىاء الكهىصي الظي جىمخي مٗه ٧ل املىظىصاث املىٓىع، َو

وجىمد٤ ٧ل املكهىصاث مسلُت مؿاخت الكهىص ؤمام خ٣ُ٣ت الخ٣اث٤ والىظىص لاوخض 

املخجلي باألؾماء والهٟاث والخ٣اث٤ الٟغصاهُت. زم ًإحي ط٦غ ازٟى السٟي في املغجبت 

ى ما ال ًخم ب حها ًخم الىٓغ بلى خ٣ُ٣ت ال٣ُحن، َو ال باطن مً هللا حٗالى وألٞغاص السامؿت ٞو

ا هللا حٗالى ب٣ىله: )اهه ٌٗلم الجهغ وؤزٟى( ظٍ املغجبت ط٦َغ وهي ابلٜ مً ٧ل  (0)٢الثل. َو

 مً صعظت ال٨ما٫ في 
ً
حها ٣ًترب الٗبض ٦شحرا الٗلىم واملٗاٝع وهي مىخهى امل٣انض ٞو

 املُل٣ت هلل حٗالى. الٗبىصًت، ألن الٗبض ًىاظه ٞحها ب٣ٍٟغ املُل٤ الٛجى املُل٤ وال٣ضعة

 

املغجبت الؿاصؾت مً مغاجب الظ٦غ حٗىص بلى ه٣ُت البضاًت ول٨ً في الدؿمُت ٣ِٞ، الجها 

. اجها ط٦غ اللؿان مً ظضًض، ول٨ىه ط٦غ ًمخاػ بٗم٣ه 
ً
ا  ظظٍع

ً
مً خُض الىٕى جسخل٠ ازخالٞا

لسٟي. الغوحي الظي ٌكمل ٧ل مؿاخت ال٣لب والؿغ والسٟي واهتهاًء بإٖم٤ اٖما١ ازٟى ا

ظٍ املغجبت هي لازحرة مً بحن مغاجب الظ٦غ الجهغي ألن الظي ًإحي بٗضَا ًيخمي بلى الظ٦غ  َو

ىا ال ٨ًىن الظ٦غ  ى ٣ً٘ في مغجبت  واخضة ٣ِٞ وهي مغجبت ط٦غ الىٟـ. َو السٟي َو

                                                 
 .7ككلى /   1ر
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ى ال ًخ٣ُض بؼمان ؤو   بالخغوٝ والانىاث، ول٨ىه ًضع٥ بالخـ وبدغ٦ت الباًَ، َو
ً
مؿمىٖا

صخىة ؤو هىم ولِـ له حٗل٤ ب٣بٌ او بؿِ ؤو خا٫ ؤو م٣ام، ألهه مخىانل م٩ان وال ب

ومؿخمغ في ٧ل الاخىا٫، وم٘ َظا الظ٦غ ًضع٥ الٗبض الهالة الباَىُت التي جىنله بلى عبه 

ى ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع اٖلى صعظاث الظ٦غ، ألهه ال ٣ًضح ُٞه وؿُان (0)وج٣غبه بلُه . َو

 ٞهى مىخهى ٢هض الٗباص (9)ىث او ؾ٨ىن ؤو خغ٦توال ج٨ضٍع ٟٚلت وال ٣ٌُٗه ؾ٨
ً
. وؤزحرا

اًت مُالب الهىُٞت.  ٚو

    

 البض مً 
ً
 وآصابا

ً
ومشل الظ٦غ ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع مشل باقي الٗباصاث ، اط ؤن له قغوَا

ُت ؤو في ؤ٢ل ج٣ضًغ الالظضوي وؤو٫ َظٍ  لازظ بها، والا ٞإهه ؾ٣ُ٘ في خل٣ه الالمكٖغ

 ٖلى ؤن ًخإصب بأصب الىبي مدمض ) الكغوٍ وؤَمها َى 
ً
( : ؤن ٌٗمل الظا٦غ ظاَضا

خم طل٪ بمخابٗت ؾحرجه ) ٣خضي ٢ضع لام٩ان بؿيخه، ٍو ( وا٢خٟاء ازاٍع في زلىجه وفي ٍو

ت  ٣ت ال٣اصٍع  ؤن الهىُٞت بٗامت وؤصخاب الٍُغ
ً
ظلىجه وفي ٖباصجه وقي مٗامالجه. ٖلما

 ٖلى جل٪ )املخابٗت( 
ً
 الًٞل وؤيمً وؤ٢هغ بسانت، ٌٗىلىن ٦شحرا

ً
غون ٞحها ججؿُضا ٍو

ى ٦جز الٗلىم الُغ١ للخلبـ بدب املهُٟى ) ظا الخب َى زحر املٛاهم ٖىضَم َو ( ، َو

م في طل٪  واملٗاٝع واؾاؽ الٗباصاث، ألهه َى الظي حهضي بلى املدبت الالهُت السالضة َو

جدبىن هللا ٞإجبٗىوي  ٌؿدىضون بلى ال٣اهىن إلالهي الظي ًجؿضٍ ٢ىله حٗالى: )٢ل ان ٦ىخم

كتٍر في الظا٦غ ؤن ٌٗخاص السكٕى الخام، ؤي زكٕى الٓاَغ والباًَ، او  (2)ًدبب٨م هللا(( َو

ٗض السكٕى مً زحرة آصاب الٗبض م٘ عبه، ألهه ًض٫ ٖلى ؾٗت في  زكٕى الجىاعح وال٣لب. َو

كتٍر مً الىاخُت  ت وػٍاصة في إلاخؿاؽ بٗٓمت وظال٫ الظاث الالهُت. َو ُت، املٗٞغ الكٖغ

ؤن ًا٦ض الظا٦غ ٖلى َهاعة بضهه وزُابه وم٩اهه، وؤن ًخدغي الخال٫ في مإ٧له ومكغبه. وحٗض 

ما٫ بالٛت لاَمُت ٖىض الهىُٞت، الجهم ًغون ؤجها حكخمل ٖلى مٗاٍن وؤؾغاع  َظٍ لٖا

ىاثض عوخُت لها لازغ البالٜ في حعجُل وبهجاح ٖملُاث الخُهحر الىٟسخي والدؿامي  ٞو

 لازالقي
ً
ض الظي ٌكىب اٖماله الُاَغة ْل مً عظـ ؤو خغام، ؾُعجؼ خخما ، اط ان املٍغ

 ًٖ الخىانل والاجداص م٘ ؤهىاع ط٦ٍغ وؤؾغاع مكاَضاجه.

 

، ؾُٟطخي به طل٪  ٤ ؤخ٩ام ْاَغ الكٕغ ٖلى ان اٖخُاص الظا٦غ م٣اياة طاجه ٖلى ٞو

 ب٣ٟه الباًَ الظي ٢ىامه الىعٕ واظخىا
ً
، بلى ؤن ٨ًىن زبحرا

ً
ب الكبهاث والخ٣لُل ختى خخما

 مً املباخاث.

                                                 
 مذؼىػة. –ػط كػط ض  –  جُ و    1ر
 .111ا –رهجة كػط ض وملسن كهى ض  – ا ؼىى ز   1ر
 .31 –آ٘ كلط ن   3ر
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خد٤٣ طل٪  ، ا٢امت املغابُت واملداٞٓت ٖلى خًىع ال٣لب، ٍو
ً
كتٍر في الظا٦غ ؤًًا َو

ٖبر اؾخدًاع مٗاوي لاؾغاع إلالهُت املظ٦ىعة، واؾخجمإ الهمت في الخإمل والخ٨ٟغ في بضاج٘ 

ؿاب. ومما ٌؿخٗحن به ٢ضعجه حٗالى وواٞغ آالثه، اياٞت بلى جظ٦غ آلازغة واملىث والخ

الظا٦غون ألظل الخىانل م٘ ؤؾباب املغابُت، َى بجُاجهم بدغ٧اث مخىالُت ومخىاؾ٣ت 

للغاؽ م٘ البضن، ًخىدى مً زاللها الخإ٦ُض ٖلى ظهت ال٣لب، ٧ي ٌؿخدلبىا بظل٪ ؤهىإ 

 ؤبضًت ؤزغوٍت
ً
 خُاة

ً
الخغ٧اث . زم ؤن لهظٍ (0)الظ٦غ ال٩امىت، و٧ي ًهحر ٢لبهم بهظٍ الاهىاع خُا

ٞاثضة مهمت ؤزغي، وهي ؤجها حؿاٖضَم ٖلى جد٤ُ٣ الخىخُض والغبِ بحن ط٦غي اللؿان 

وال٣لب، ولهظا الغبِ الًٟل في اػالت ال٨شحر مً وؾاوؽ الىٟـ وفي ٚل٤ ٦شحر مً مىاٞظ 

٣ت  الخىاؽ التي ٢ض جغب٪ وج٣ىى ٞٗالُت الظ٦غ بغمتها. وججضع الاقاعة بلى ؤن ؤصخاب الٍُغ

ت ًخٗ م ًغون ؤن ال٣اصٍع ٣ت في و٢خه، َو مضون في مغابُتهم ٖلى اؾخدًاع َمت قُش الٍُغ

 الهجاػ الظ٦غ ٖلى وظهه الصخُذ، ألن الاخؿاؽ بدًىع الكُش، 
ً
َظٍ الىؾُلت ٞٗالت ظضا

 بلى ؾاخت املغا٢بت التي جمخى٘ ٞحها الىؾاوؽ وجيخهي 
ً
مال٪ ؤػمت ال٣لىب، ؾِى٣لهم جماما

ت ال ػالذ الكىاٚل وجىمد٤ الاَىاء. وخغي ب ٣ت ال٣اصٍع الظ٦غ ؤن وكحر َىا بلى ان الٍُغ

مكخملت بلى الى٢ذ الخايغ، ٖلى ؤهىإ مسخلٟت مً لاط٧اع، مجها الظ٦غ الٟغصي والظ٦غ 

الجماعي والظ٦غ السٟي والظ٦غ الجهغي ومجها ؤط٧اع زانت بإو٢اث مٗلىمت مً اللُل ؤو 

ض لىخضٍ، بدُض حٗخ مض ٖلى ؾُٗه وصعظت مشابغجه الجهاع، ومجها ؤط٧اع زانت ب٩ل مٍغ

٣ت   ظماُٖت جماعؽ مصخىبت با٣ًاٖاث مدضصة زانت بالٍُغ
ً
والتزامه. زم ؤن َىال٪ ؤط٧اعا

خم ٞحها  ٣ت ٖلى خًىعَا بىٟؿه، ٍو هٟؿها، و٦ظل٪ َىا٥ ؤط٧اع مهمت ًدغم قُش الٍُغ

لى خًىع ال٣لب وبٚماى الُٗىحن  ٘ الهىث وجىخُضٍ م٘ الجماٖت ٖو الخإ٦ُض ٖلى ٞع

ل٤  .ٚو ض مً بغ٦ت ؤط٧اٍع غص السىاَغ والهىاظـ الغصًئت التي جدغم املٍغ  مىاٞظ الخىاؽ َو

بن ؤَمُت الظ٦غ الباصًت، و٦ثرة الخإ٦ُض ٖلُه، بلى الضعظت التي ؤنبذ مٗها ٌك٩ل ٖالمت 

باعػة مً ٖالماث الُغ١ الهىُٞت والؿلى٥ الهىفي بٗامت، جإحي مً ٦ىهه ٌٗض ٖىض 

خاخت للٗبض، لٛغى جد٤ُ٣ الهلت الخُت بِىه وبحن مٗبىصٍ. )ال٣ىم( مً زحرة الىؾاثل امل

ى في طل٪ مشله  ولٗل مً هاٞلت ال٣ى٫ ؤن ها٦ض َىا، ؤن الظ٦غ، ُٞما لى ٖمل به لىخضٍ، َو

ض ؾُدخاط بياٞت  مشل ٧ل الىخضاث الهىُٞت لازغي، ٞإهه ال ًشمغ وال ًاحي ؤ٧له، ألن املٍغ

، ألن بلُه، بلى ؤن ًجخاػ ٧ل مغاخل الؿلى٥ امل
ً
، ؤو باال٢ل ؤن ٌؿحر مٗها خشِشا

ً
غؾىمت ؾلٟا

ض ولم حٗخهٍغ  إة الَؼ ٤، ؤن ال٣لب الظي لم ٩ًابض مً َو مً البضًهي ٖىض ؤَل الٍُغ

 ٖلى 
ً
 طا٦غا

ً
ايُاث، ال ًم٨ىه بإي خا٫ مً لاخىا٫، ؤن ٨ًىن ٢لبا املجاَضاث و جغويه الٍغ

 م٘ اؾخدًاع وقهىص املظ٦ىع.
ً
 الخ٣ُ٣ت، ؤي طا٦غا

                                                 
 .21ا –ػط  ػط ض  –  جُ و    1ر
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 ًٖ  زم ؤن
ً
ايُاث، ؾُسخل٠ خخما الظ٦غ الظي ًإحي ٢بل اجمام املجاَضاث وؤلىان الٍغ

الظ٦غ الظي ًإحي بٗض طل٪، بط ان مٗاهُه ؾدخٛحر م٘ حٛحر ؤخىا٫ الهىُٞت وم٣اماتهم 

٤ لغج٤ قغور الٟٛالث، ؾُإحي في امل٣ام لازحر بدلت  ٞالظ٦غ الظي ًإحي في بضاًت الٍُغ

، هي ؤ٢غب بلى ا
ً
لٟىاء الكهىصي مجها بلى ؤي مٟهىم آزغ، والظ٦غ الظي ًاصًه مٛاًغة جماما

٨ظا.  ناخب م٣ام الغظاء، ؾُسخل٠ ًٖ ط٦غ ناخب م٣ام السىٝ َو

 

بن ط٦غ الٗبض عبه وؤٖجي بظل٪ الظ٦غ الخي الظي ًمل٪ مً الظا٦غ ٧ل ٦ُاهه الغوحي 

 ًخسظ ؤو ٞٗالُت بعاصًت بؿُُت ًم٨ً ؤن ًماعؾها الاوؿان و٢خما 
ً
والجؿضي، لِـ ٢غاعا

ٌكاء، بط َى ٌك٩ل، م٘ باقي املٟغصاث الهىُٞت، ؾلؿلت َىٍلت مً الخل٣اث املترابُت التي 

 وا
ً
ا مً الخىبت ومىتهاَا في الٟىاء الكهىصي وان ٧ل ٌؿخضعي بًٗها بًٗا لتي ٨ًىن مبخضَئ

َظٍ املغاخل ؤو السُىاث، البض مً ؤن ج٨ىن مصخىبت بٟٗالُت الظ٦غ ٞهي حؿدىض ٖلُه 

وحؿاهضٍ، حؿدىض ٖلُه ٧ي ج٨دؿب مكغوُٖتها، وحؿاهضٍ ٧ي جهل به بلى ؤًٞل هخاثجه 

 بن ظمُ٘ الٟٗالُاث
ً
م٨ً ال٣ى٫ ؤزحرا الهىُٞت، ًم٨ً ؤن حٗض، بىظه مً  املم٨ىت. ٍو

غج٣ي بلى مغخلت الظ٦غ  ، ٖملُت اٖضاص وتهُئخه ل٣لب الؿال٪ ٧ي ًخجىب الٟٛلت ٍو الىظٍى

بلٛىن املغاجب الغوخُت الٗالُت  الضاثم، ألن بظل٪ وخضٍ ًىا٫ الهىُٞت صعظاث الىالًت ٍو

ضَم ومجاَضاتهم بال الخٗب ٣تربىن مً عبهم وألهه لِـ للٛاٞلحن مً َػ ، وألن ظمُ٘ ٍو

ً صون ؾىاَم .   الهباث الالهُت هي زالهت للظا٦ٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احدىي رطي  ٔ   ابن    ملي 
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 الصخبت

 

بحن  -ؤي املمازلت -وهي ج٣خطخي وظىص الجيؿُتجض٫ الصخبت ٖلى املالػمت واملغا٣ٞت، 

حن، و٢ض ًضٖى بلحها ؤٖم الاوناٝ ٦مُل ظيـ البكغ بًٗهم بلى بٌٗ، و٢ض ًضٖى  الُٞغ

بلحها ؤزو لاوناٝ، ٦مُل ؤَل ٧ل ملت بًٗهم بلى بٌٗ زم ؤزو مً طل٪ ٦مُل ؤَل 

ٞى٢٪ في  . وجإحي الصخبت ٖلى زالزت ؤ٢ؿام: صخبت م٘ مً َى (0)الُاٖت بًٗهم بلى بٌٗ

ظٍ ج٣خطخي ٖلى  الغجبت ؤو املجزلت، وهي في الخ٣ُ٣ت زضمت. وصخبت م٘ مً َى صوه٪، َو

لى الخاب٘ خٟٔ الى٢اع والخغمت. زم صخبت لا٦ٟاء  املخبٕى الخٗامل بالك٣ٟت والغخمت ٖو

. والهىُٞت ٌٗملىن ب٩ل َظٍ لا٢ؿام ٞال٣ؿم (9)والىٓغاء وهي مبيُت ٖلى لاًشاع والٟخىة

ض لباقي لاو٫ ٌٗج ضٍ والشالض صخبت املٍغ ض للكُش والشاوي صخبت الكُش ملٍغ ي صخبت املٍغ

لازىان. ٖلى ؤن ل٩ل واخض مً َظٍ لا٢ؿام قغوَه وآصابه التي بطا اهخٟذ ٞؿخيخٟى مٗها 

 حؿمُت الصخبت.

 

ٗالت مً وؾاثل   ٖلى الصخبت، ب٨ىجها وؾُلت خُت ٞو
ً
بن الهىُٞت بٗامت، ٌٗىلىن ٦شحرا

، َى الصخبت التي ٧اهذ الاهماء الغ 
ً
لى في طل٪ صاثما وحي ولازالقي واملٗغفي، و٧ان مشلهم لٖا

( والتي ٧اهذ ٦ُٟلت بتز٦ُت هٟىؽ الصخابت واط٧اء ظظوة الاًمان في ٖلى ٖهض عؾى٫ هللا )

لُه ٞاطا ٧اهذ الصخبت حٗض ٖىض الىاؽ مً الؿجن الىاصعة الخُب٤ُ، ٞهي في  ٢لىبهم. ٖو

ض مشل ؾلى٥ ال٣ىم حٗض مً ا ض وألهه اآٞت للمٍغ لٟغاثٌ، ))ألن الىخضة َال٥ للمٍغ

. وألهه لىال الصخبت ملا ٧ان َىال٪ ؾلى٥ وال خا٫ وال م٣ام والصخبت التي (4)الىخضة((

ًىدهغ مٗىاَا َىا بالظاث بصخبت الكُىر، هي التي حصخظ الهمم وجدٟؼ لاعواح وجمجي 

لل٣اء. وجخٗضص مٗاوي الصخبت بخٗضص ال٣لىب باؾغاع املدبت وجغازُو ال٣غب وظىاثؼ ا

ت حٗجي الاؾخٗاهت باملٗلم الٗاٝع وهي في الؿلى٥  ىاثضَا، ٞالصخبت في املٗٞغ خ٣ىلها ٞو

، وؤما في  ٤ و٦ك٠ زٟاًاٍ وؤؾغاٍع حٗجي مهاخبت الضلُل السبحر واملخمغؽ الظي زبر الٍُغ

خه الخجاعب ولاًام التربُت وفي مٗاملت الىٟىؽ ٞاجها حٗجي الاؾخٗاهت بالُبِب الظي خى٨

خه بسىاَغ ال٣لىب وهىإػ الىٟىؽ وزم طللذ له هىانحها ومل٨خه ؤػمتها.  ٞٗٞغ

 

 بٓهىع الُغ١ 
ً
سُا ى ما ٌٗٝغ جاٍع مىظ بضاًت ج٨خل الهىُٞت ٖلى ق٩ل ظماٖاث، َو

الهىُٞت، وصخبت الكُىر هي املدىع لاؾاؽ الظي جضوع خىله ٧ل ٖباصاث ال٣ىم 

                                                 
 .213ا -كى ضي  زليضي – اؼهطوضزي   1ر
 .118ا – اطػياة  – اِ حني   1ر
 .282ا –ٓ ٍ  زذجىع  – اهجىٍطي   2ر
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م مً ومجاَضاتهم وعٍاياتهم ومى اهجهم التربىٍت والهىُٞت َاملا اٞخسغوا ٖلى ٚحَر

 ًٖ حي وبهىعة مباقغة، ؤي مً ؤٞىاٍ 
ً
)ٖلماء الٓاَغ( ب٨ىجهم ًإزظون ٖلىمهم خُا

٤ الخا٫ ولالهام  الغظا٫ ولِـ مً ال٨خب ولامالي، ؤي ؤن ٖلىمهم جل٪ جازظ ًٖ ٍَغ

٤ ال٣ُل وال٣ا٫، ؤي ؤجها ٖلىم عوخُت عباهُت جي ب٘ مً ال٣لىب بٗض ظالئها ولِـ ًٖ ٍَغ

ومً الىٟىؽ بٗض نٟائها، ٞهي ال جإحي مً الخٟٔ والخل٣حن و٢غاءة الؿُىع. اجها جازظ مً 

ً السل٤ وزم ا٦دؿبىا الىظىص الخ٣ُ٣ي الظي َى  ال٩املحن الظًً ٞىىا ًٖ ؤهٟؿهم ٖو

 ًٖ مُذ
ً
اؽ مُخا  .الب٣اء بالخ٤ وطل٪ ٖلى ٨ٖـ ب٣ُت الٗلىم التي جازظ بالى٣ل وال٣َغ

 

ض الؿال٪ ال ًم٨ىه مً ؤن ًىجى مً   ٖلى ما ؾب٤، ٞإهه ًم٨ً ال٣ى٫: بن املٍغ
ً
وبىاءا

٤ ؤو ًىجر في ؾلى٦ه، بال بطا ؾل٪ ٖلى ًضي قُش حي ٖاٝع ٧امل، ُٞصخبه  مساَغ الٍُغ

ؿخ٣ي مىه املٗاٝع وآلاصاب، ول٨ً م٘ الاقاعة بلى ؤن الصخبت ٖىض  ُُٗه َاٖت ٧املت َو ٍو

ض بكُسه، بل اجها جمخض لدكمل ٖال٢خه بإ٢غاهه مً ال٣ىم ال ج٣خهغ ٣ِٞ ٖ لى ٖال٢ت املٍغ

ال٢خه بب٣ُت الىاؽ، ومً َىا جإحي ؤَمُت الصخبت وجإ٦ُض قُىر الهىُٞت  ضًً ٖو املٍغ

ٖلحها، ٖلى ؤن َظا الخىؾ٘ في خ٣ى٫ الصخبت، وال ٣ًلل مً ؤَمُت صخبت الكُىر، ألجها 

٣ى ه٣ُت املىُل٤ ل٩ل ما ًإحي بٗضَا مً جب٣ى لانل واملىب٘ ل٩ل ما ؾىاَا، وألجها جب

 ؾلى٥.

 

ول٨ً جل٪ لاَمُت الٟاث٣ت ال حٗجي الصخبت ٖلى ٖالتها ومً صون جد٤ُ٣ ؤو جمدُو بل 

ض ٧ي ًخدغي الض٢ت والخظع في ٖملُت اهخ٣اثه  هي بال٨ٗـ، بط ًيبغي ؤن جضٞ٘ املٍغ

م والُاٖت واملىا٣ٞت )لهاخبه(، و٦ما اقغها ؾاب٣ا، ٞإن الصخبت م٘ الكُىر، حٗجي الدؿلُ

ظٍ ًيبغي ؤن ال ج٨ىن بال في خ٤ مً ٦مل في ؤصبه وؤزال٢ه وجغبِخه الغوخُت ؤو  الخامت، َو

. ٧ي (0)٦ما ونٟه الكُش ٖبض ال٣اصع ))قُش مخىعٕ ػاَض ٖالم بد٨م هللا ٖؼ وظل((

لى   بلى ًضي الٗىاًت الغباهُت ٖو
ً
ىنله ؾاملا مدًه الىهُدت ٍو ض ٍو ٤ للمٍغ ًسخهغ الٍُغ

٠ الخهىٝ بإهه: َلب الخإصب والتهظًب الىٟسخي ٖلى و  ُٟت ٞإهه ًم٨ً حٍٗغ ٤ٞ َظٍ الْى

ظا َى ؤ٢صخى ما جُمذ الُغ١  ًضي قُش مخىعٕ ػاَض ٖالم بإخ٩ام هللا ٖؼ وظل. َو

ى في الى٢ذ هٟؿه، الٟاثضة املغظىة مً صخبت الكُىر  ض، َو الهىُٞت ؤن جد٣٣ه للمٍغ

 م الٟٗل الهىفي بغمخه.التي ظٗلذ مجها يغوعة ملخت ألظل اجما
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إة ؤوامٍغ   ، َو
ً
 جدذ وناًت قُسه الغوخُت، وبإخخماله نابغا

ً
ض بؿ٨ىهه َاجٗا بن املٍغ

ٟت  باجه الىٟؿُت، ؾدىمى لضًه ال٣ابلُت املَغ وهىاَُه، التي هي في اٚلب لاخُان مسالٟت لٚغ

 م
ً
 لؤلزظ ًٖ قُسه، اوسجاما

ً
 جماما

ً
٘ الغابُت ٖلى الا٢خضاء والخٗلم، بط ؾ٨ُىن مهُإ

ض ، وفي ؤًت مغخلت مً مغاخل  ظا ما ال ٚجًى ٖىه ألي مٍغ ال٣لبُت املخِىت التي حكضٍ بلُه، َو

 مً مىبه ًبضص ٖىه 
ً
٤ ٧ان والى ؤًت مغجبت مً مغاجب ال٨ما٫ بلٜ، ٞال بض له صاثما الٍُغ

ٚكاوة الٟٛالث ومٗلم ًمد٤ ٖىه ْلمت الجهل، والٟٛلت والجهل وؿبُان ًسخلٟان مً 

٨ظا والخ٨مت م٣ام  بلى آزغ، ٞما ٧ان محزة في َظٍ املغخلت ٞهى مشلبت في املغخلت التي جلحها َو

ت الغباهُت وال ؾاخل للٗلم إلالهي وؤن الاوؿان مهما  الهىُٞت ج٣ى٫ ؤن ال خضوص للمٗٞغ

، ؤن ًى٢ً بإن َىال٪ مً َى ؤ
ً
ت، ٞإن ٖلُه، بن ٧ان ناص٢ا لم ‘بعج٣ى في مغاقي الٗلم واملٗٞغ

ظا ما ًيسجم م٘ خضًض الىبي مدمض )مىه وؤ٦ث ت ، َو (: ))اؾخُٗىىا ٖلى ٧ل ر مٗٞغ

. والخهىٝ ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع نىٗت ونالخىا ؤَلها َم (0)نىٗت بهالخي ؤَلها((

ت بغبهم ما٫ الؼاَضون في الضهُا املىصٖىن للسل٤ ًٖ مٗٞغ  . (9)الهالخىن في لٖا

 

ت اللضهُت  –بطن ٞالبض مً واؾُت لضزى٫ ؤعى الخ٨مت     التي ٌٗؿغ صزىلها  –ؤي املٗٞغ

ٖلى ٦شحر مً إلاٞهام وال٣ٗى٫، والبض ؤًًا مً وؾُلت ج٣غب املؿاٞت بحن الٗبض وعبه وجظلل 

، ٞإما مً ظهت الىٟىؽ و٦ُُٟت الخٗامل  ظا مً ظهت املٗاٝع ما ٖؿغ مً ؤؾبابها ، َو

ًُلبىا مً عبهم ؤن حهضحهم مٗها، ٞإن الكُش ٖبض ال٣اصع ًغي: ؤن ٖلى الٗباص الؿال٨حن، ؤن 

إزظ بإًضحهم،  بلى َبِب ًُبب ؤمغاى ٢لىبهم ومضاٍو ًضاوي ٖلل هٟىؾهم وصلُل ًضلهم ٍو

 ؤن ًخ٣غبىا مً م٣غبُه ومىخضًه وحجاب ٢غبه وبىابي وناله، ٧ي ال ًغيىا، 
ً
لحهم ؤًًا ٖو

باجٗهم  ًٖ طل٪ بسضمت هٟىؾهم ومخابٗت ؤَىائهم َو
ً
 .(0)بضال

 

ُت التي لِـ لها خض بطن ٞال ٚجى ًٖ صخ بت الكُش، ؾىاء مً خُض الخاظت املٗٞغ

ج٠٣ ٖىضٍ ؤم مً خُض التربُت الغوخُت طاث الخهُٗض املخىانل. ولٗل َظٍ الًغوعة 

ض التي ًهٟها بًٗهم بـ)الٗمُاء( لكُسه،  حؿلِ لىا الًىء ٖلى ؤؾباب َاٖت املٍغ

٤ اؾتراج ُجُت هٟؿُت تهضٝ بلى ججاوػ ٞالخٗمُت ٞحها، بن ظاػ لىا الخٗبحر، مبيُت ٖلى ٞو

ض.  ه٣اٍ ال٠ًٗ والسلل في اله٩ُلُت الىٟؿُت ولازال٢ُت والضًيُت للمٍغ
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بن الصخبت بىنٟها ٖال٢ت ؤوؿاهُت، ًم٨ً ؤن هلمؿها، بٗامت، في ٧ل مٟانل الخُاة  

، بط هي 
ً
 وجٟهُال

ً
الٗلمُت ولاصبُت وإلاوؿاهُت، ول٨جها َىا في مجا٫ الخهىٝ، جسخل٠ هىٖا

٣خهغ ٣ِٞ ٖلى املالػمت امل٩اهُت والؼماهُت، ؤو املغا٣ٞت امل٣غوهت بالضعؽ والخدهُل ال ج

، ألجها 
ً
ٌّ باهتهاء َظا الا٢تران ، وبهما هي ٖال٢ت ؤ٦ثر خمُمت وؤقض جىلُٟا الٗلمي والتي جىٟ

ض وقُسه بغابُت هي ؤ٢غب ما ج٨ىن بلى لابىة الغوخُت وبىقاثج ٢ىامها  جغبِ بحن املٍغ

اء والُاٖت واملىا٣ٞت، وبهه بٛحر َظٍ الغابُت وبٛحر جل٪ الىقاثج، الجصر الخب والٟى

ض الظي ًٟكل في جد٤ُ٣ َظٍ  صخبت وال ًٟلر ؾلى٥ وال جشمغ جغبُت وال ًججى ونى٫، واملٍغ

، ٞإهه ال ًىا٫ 
ً
الغابُت والظي ال ًخم٨ً مً بطابت اعاصجه في بعاصة قُسه وال ًخدض مٗه عوخُا

ض الظي ًبغي الٟالح في مً الخهىٝ )قمت(. وبا لترظُ٘ ال٨ٗسخي ًم٨ىىا ال٣ى٫: بن املٍغ

 جدذ 
ً
ؾلى٦ه، ٞٗلُه ؤن ٨ًىن بالٜ الُاٖت لكُسه، بلى الضعظت التي ٨ًىن مٗها ))ؤعيا

وبالخضاعي ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ ؤًًا: ؤهه ال ٣ًضع ٖلى َظٍ الُاٖت بال بٗض ؤ  (9)ؤ٢ضام قُسه((

 
ً
ى ال ٣ًضع ٖلى َظٍ اًًا  ًسال٠ هٟؿه، َو

ً
 للضهُا والسل٤ مىصٖا

ً
، بال بٗض ؤن ٨ًىن جاع٧ا

٨ظا ٞالبىاء الهىفي بىاء مترابِ مخماؾ٪، جغج٨ؼ صٖاثمه  لهما وصإ مٟاع١ ٚحر عاظ٘. َو

الىاخضة ٖلى الازغي، ٖلى ؤن صخبت الكُش حك٩ل املغج٨ؼ الاؾاؽ لهظا البىاء، ألجها جمشل 

 حٗالى، وؤظغي الٗاصة ، بإن ٨ًىن في إلاعاصة الالهُت وؾىت هللا في زل٣ه ))ٞل٣ض قاء هللا

ض، ناخب ومصخىب جاب٘ ومخبٕى مً لضن آصم بلى ؤن ج٣ىم الؿاٖت(( لاعى قُش ومٍغ
(2) 

بطن ٞىظىص املكُست الخ٣ُ٣ُت ٌٗض بعاصة الهُت وؤمغ هاٞظ ٌؿغي ٖلى ٧ل الٗهىع ولاما٦ً 

خجضص الضًً ؤما ٠ُ٦ ًىٟظ السل٤ َظٍ املكِئت ، ٞإن طل٪ ًخم ًٖ ، ٧ي حؿخمغ الهضاًت ٍو

٤ البدض الضئوب ًٖ الصخبت الغباهُت وزم الٗمل ٖلى بصامتها ل٨ؿب مغياة هللا  ٍَغ

 حٗالى.

 

ض ٞهى ناخب     ض هٟؿه والكُش، ٞإما املٍغ ما: املٍغ حؿدىض الصخبت بلى صٖامخحن ازيخحن َو

لها  ال٣غاع في بصامت َظٍ الصخبت ؤو ٢ُٗها، ٞإما إلاصامت ٞإن الكُش ٖبض ال٣اصع ًً٘

ض في هٟؿه ٢بل ؤن ٌؿعى بلى الصخبت و٢بل ؤن ٌُٗي  ، البض مً ؤن ًجضَا املٍغ
ً
قغوَا

خ٣اص ٧ي ًدهل له ٖلم  ض صخُذ الٖا الٗهض ٖلى هٟؿه. والكغوٍ هي: ؤن ٨ًىن املٍغ

خ٣اص الساَئ ؤو املٛالي، وؾىاء ؤ٧ان طل٪ في الضًً بٗامت ؤو  الخ٣ُ٣ت، ألن الؿلى٥ م٘ الٖا

 بلى الىدُجت املغظىة. وؤن ٨ًىن ناص١ الٗؼم  في شسو الكُش بسانت،
ً
ال ًٟطخي خخما

ما ظىاخا  ٗت والخ٣ُ٣ت َو والاظتهاص ججاٍ صًىه وججاٍ هٟؿه ٧ي ًخ٤ٟ له ؾلى٥ الكَغ

                                                 
 .8ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر
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٣ت، وؤن ٨ًىن زالو الىُت في ٢هضٍ ججاٍ عبه، ٞال ًمُل ؤو ًخلٟذ بلى ظهت حؿلبه  الٍُغ

لُه ؤن ًخمؿ٪ بال٨خاب والؿىت وؤن ٌٗم  ٧ي ٌٗهمه طل٪ مً ٢هضٍ. ٖو
ً
 وجهُا

ً
ل بهما ؤمغا

 في ؾُٗه لبلٙى صعظت ال٣غب مً عبه بدُض 
ً
مً ػالث الكُِ والًاللت. وؤن ٨ًىن مسلها

٤ ٞٗلُه ؤن ال ًخى٠٢ ٖىضَا ؤو  ى في مىخه٠ الٍُغ بهه لى خهلذ له مىَبت ؤو ٦غامت َو

لمت و٢ض جىصي ب  ْو
ً
 ًٖ مغاصٍ، ألجها ؾخ٨ىن ٖلى ٢لبه حجابا

ً
ه بلى امل٣ذ ًغضخى بها بضال

 مً املدبت وإلالهُت. ٖلى ؤن ٧ل جل٪ املساٝو ًم٨ً ؤن جخالشخى بٗض اجمام 
ً
ولابٗاص بضال

 
ً
٤ زبحرا  بمساَغ الٍُغ

ً
ا ض بط بلٜ مغاصٍ وؤههى عخلخه، ٞإهه ؾُهحر ٖاٞع الؿلى٥ ، ٞاملٍغ

ىضثظ ٣ِٞ، ٞإهه ال ًًحر م٘ ٢هضٍ شخيء مً   بدباثل الكُُان، ٖو
ً
بسٟاًا الىٟـ ملما

ُٗىه ٖلى الىنى٫.(0)ؤو ظاٍ ٦غامت ٤ َو  ، بل ًم٨ىه ؤن ًغقض ٚحٍر ٖلى الٍُغ

 

ض ًٖ مىاًَ الخ٣هحر، وؤن ًخجىب  كتٍر ألظل بهجاح الصخبت، ؤن ًبخٗض املٍغ َو

ً الظًً ٣ًىلىن ما ال ًٟٗلىن لٟؿاص هُاتهم وزغاب َممهم، وفي امل٣ابل  مسالُت امل٣هٍغ

ٍُت ؤن ٌؿب٤ َظا الازخالٍ، اظتهاص ٞإن ٖلُه ؤن ًخدغي مسالُت الهالخحن ول٨ً قغ 

ض في تهظًب ؤزال٢ه الؿِئت والخسلو مً َباٖه الغصًئت ألهه ما صام خبِـ جل٪  املٍغ

مخه  اث الخُاة وملظاتها، ٣ٞض جٟتر ٍٖؼ الى٣اثو، ٞإهه ؾ٨ُىن ؾهل الاهجغاٝ م٘ مٍٛغ

ى مٗجى بقاعة الكُش ٖبض ال٣اصع بلى ؤهه ال  وج٠ًٗ َمخه ؤمام ل٣مت ؤو ما٫ ؤو ظاٍ، َو

ًم٨ً لٟؿاص لازال١ ؤن ًخٗاٌل م٘ الصخبت ألهه بن ب٣ي ٞؿُٛلب ٖلى الهالح في 

لب خ٣اص بٟاٖلُت الهٟاث (0)لٚا م٨ىىا ؤن هلمـ َىا مُل الكُش ٖبض ال٣اصع بلى الٖا . ٍو

 ٤ امل٨دؿبت وبم٩اهُت حٛلبها ٖلى الخىظه املٗخاص لصسهُت إلاوؿان، خُض ًم٨ً للمغء، ٞو

م ما اٖىط مً َباٖه، وؤن ٌِٗل بحن الىاؽ بصسهُت ظضًضة ٨ُٞىن َظا الغؤي، ؤن ٣ً ّىِ

ت( ًم٨ً ال٣ى٫ ٖجها بجها باصًت الخٟائ٫  ظٍ )الىٍٓغ  بٗض ؤن لم ٨ًً. َو
ً
 ؤمُىا

ً
 شجاٖا

ً
ما ٦ٍغ

وبجها حك٩ل الضاٞ٘ لا٦بر ل٩ل املؿاعي إلانالخُت للخهىٝ، ٞلىال بًمان الهىُٞت ب٣ابلُت 

 ل٩ان ٧ل مؿٗاَم بال ظضوي. إلاوؿان للخٛحر هدى لاخؿً،

 

م الىٟـ ؾذي الُض، وؤن ال ًساٝ بٗض البظ٫  كتٍر في َالب الصخبت ؤن ٨ًىن ٦ٍغ َو

 شخُذ الىٟـ، ٞظل٪ 
ً
مً ٞا٢ت ؤو مؿٛبت، ألهه بن اجه٠ بسالٝ طل٪، ؤي ٧ان بسُال

ض م٘ ٦غمه و٦ثرة ٖباصاجه وق ضم ز٣ت باهلل حٗالى. واملٍغ ضة ٌكحر مىه بلى زلل في الاٖخ٣اص ٖو

مجاَضجه لىٟؿه، ول٨ىهه ال ًغظى بال مغياة عبه، ٞإن ٖلُه ؤن ال ًخظمغ مً ٖضم اٖخضاص 

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1178ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
 .361ا – اطتليو   اٌحح  اطبيو  و اٌُع  –  جُ و    1ر
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٣ت، ُٞما لى ٢ضم  الىاؽ وبلخٟاتهم بلُه وزمى٫ ط٦ٍغ بُجهم وؤن ال ٌٗترى ٖلى قُش الٍُغ

ؤ٢غاهه ٖلُه وؤ٦غم بًٗهم و٢غبهم صوهه، ألن طل٪ ٢ض ٨ًىن مً باب جإصًب الىٟـ وامخدان 

ً هٟؿه ٖلُه، ٞةهه ال ٢ىة الهبر وإلا  َى ض ان لم ًغى مً قُسه بظل٪ ٍو عاصة ٞحها، واملٍغ

 
ً
. ألهه ٖاَض ٖلى املىا٣ٞت لكُسه في ٧ل لاخىا٫، إلًماهه بإهه ؤٖلم مىه بسٟاًا (9)ًٟلر ؤبضا

ض بن َالب باخترام الىاؽ   ٞإن املٍغ
ً
، وؤما زاهُا

ً
هٟؿه وؤ٦ثر صعاًت بٗللها وؤصوائها. َظا ؤوال

 مً خٓه وجبجُلهم ل
ً
م٘ في ج٣ضًم الكُش له في الٓاَغ، ٞإن طل٪ ؾِى٣و خخما ه َو

 لازغوي الظي َى ؤمغ باَجي بدذ، وؾًُُٗ في بزالنه لغبه ؾىاء في الخب ؤو في الٗباصة.

 

، ؤن ال ًتر٢ب مً عبه هىا٫ م٩اٞإة ؤو حٗىٌٍ صهُىي ظؼاء ما    
ً
ض اًًا يبغي ٖلى املٍغ ٍو

الىاؽ وبهما ٖلُه ٣ِٞ، ؤن ًُلب املٟٛغة ملا ؤؾل٠ مً ًإجُه مً ؤٖما٫ قا٢ت صون ب٣ُت 

طهىب وؤن ًُلب الخٟٔ والٗهمت ملا ًإحي مً ؤٞٗا٫ وؤن ًضٖى بالخى٤ُٞ ملا ٌؿعى بلُه 

حن وؤن ًجتهض في  مً َاٖاث، وؤن ٌؿعى بالخىصص والخ٣غب بلى ؤولُاء هللا حٗالى الٗاٞع

اٖتهم وؤن ٌؿعى بدًغتهم بلى الخجغص والتر٥ ، ألهه لِـ مً خؿً الاجبإ زضمتهم َو

ى بمُٗت قُسه ووا٢٘ جدذ وناًخه. بهه ًإ٧ل  ض َو ٍغ ب ٍو ٚغ ض ٍو واملهاخبت ؤن ًخمل٪ املٍغ

مً َب٤ قُسه ؤو ما ًإمٍغ ٣ِٞ بإ٧له، و٧ل طل٪ ألظل ؤن ًهل بلى خالت الاهسإل الخام 

ن مهلخخه ال ًٖ بعاصجه، ٞهى ًيخٓغ لامغ مً قُسه، لٗلمه ؤن ؤمٍغ مً ؤمغ هللا حٗالى، وؤ

جخد٤٣ بال ٖلى ًضي قُسه، وبهه ًجب ؤن ًش٤ بكُسه جمام الش٣ت وؤن ال ًتهمه في ؤي ٞٗل 

ض م٘ بتهامه قُسه  ؤو ؤمغ ًهضع ٖىه، ألن م٘ التهمت ال جصر صخبت وال ؾلى٥ وألن املٍغ

ٌ الظي ال ًش٤ بُبِبه، ٞهى ال ًم٨ىه مً ؤن ًُٟض مً هصخه وصواثه  . (0)٨ًىن ٧املٍغ

 

م٨ىىا ؤن هالخٔ مما ؾب٤، ؤن الكغوٍ التي ويٗها الكُش ٖبض ال٣اصع لُالب  ٍو

الصخبت حك٩ل في الى٢ذ هٟؿه الكغوٍ الالػمت إلهجاح مجمل ججغبت الؿلى٥ ، مما ًض٫ 

ٖلى ؤن صخبت الكُش جمشل السالنت الٟٗلُت للؿلى٥ الهىفي، وهي ما ٧اهذ ٦ظل٪ بال 

ت ألجها ق٩لذ املجهل الخي واملباقغ ل٩ل ما ٌكخ مل ٖلُه إلاعر الغوحي للخهىٝ مً مٗٞغ

 
ً
ض الظي ٌعجؼ ًٖ بصامت صخبخه م٘ قُسه ٞإهه لً ًٟلر ؤبضا لُه ٞإن املٍغ وجغبُت وؤصب، ٖو

في بجمام باقي مؿحرجه الهىُٞت، ول٩ي ًجىبهم َظٍ الىدُجت ٞإن الكُش ٖبض ال٣اصع ًىصر 

ضًه بإن ال ًسىيىا في ؤي مجا٫ مً مجاالث الخهىٝ بال بٗض  ؤن ًىطج اؾخٗضاصَم مٍغ

٤ ال ًىا٫ بُى٫ لامل وبهما بالجض والاظتهاص(( ظٍ املىاظهت ال   (9))للمىاظهت( ))ألن الٍُغ َو

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1179ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط

 .191ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
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ض الظي ُٞه ب٣ُت مً َىي في  ، ٞاملٍغ ض بال بطا اؾخٗان بكُش ٖاٝع حؿخد٨م مً هٟـ املٍغ

 صهُا ٞإهه ؤخىط ما ٨ًىن بلى هصر الكُش وبعقاصٍ.

 

 

ض وؾلى٦ه بن ما ؾب٤ مً قغوٍ  ا في شسو املٍغ وآصاب، هي مما ٧ان ًٟترى جىَٞغ

٢بل اهسغاَه في بخضازُاث صخبت الكُش، ٞإما بٗض ؤن ج٨ىن َظٍ الصخبت ٢ض صزلذ خحز 

ا وهي مما ًم٨ً ؤن ههٟه بااصاب الٗامت ؤو خؿً  الخُب٤ُ، ٞإهه ًترجب ٖلُه ٚحَر

ض وقُسه الؿلى٥، ولهظٍ )آلاصاب( ؤزغ بالٜ في اهًاط الغابُت الغوخ ُت املخىزاة بحن املٍغ

ت املٗخاصة، ٧ي ًخدضر بلى   بلى وؾاثل الاجها٫ الٓاٍَغ
ً
ض ٦شحرا والتي ال ًدخاط مٗها املٍغ

ض ؤن ًصخب قُسه بالُاٖت والاخترام وخؿً لاصب  قُسه ؤو ًٟطخي بلُه. بن ٖلى املٍغ

٣بلها . وخؿً الٗكغة مٗه وخؿً الًٓ به، وؤن ًهبر ٖلى ؤوامٍغ وهىا (0)بحن ًضًه َُه ٍو

ٗمل بها مً ؤظل ؤن ًٟلر في مؿٗاٍ ومً ؤظل ؤن ال ٌؿخٛجي بغؤًه في ؤمىع ًجهلها  َو

 ؤن ٧ل ما ًٟٗله قُسه ججاَه، مما ًغيُه ؤو ال ًغيُه، بهما َى 
ً
ًُٞل، وؤن ٌٗخ٣ض مى٢ىا

ض ؤن ًتر٥ مسالٟت قُسه في الٓاَغ (9)ًٟٗله ألظل تهظًب هٟؿه وبنالخها لى املٍغ . ٖو

خجىب الا  ، ٍو
ً
ٖتراى ٖلُه في الباًَ، بل ؤ٦ثر مً طل٪، بط ٖلُه، ان ؾىلذ له هٟؿه ؤمغا

 لها ؤمام قُسه.
ً
 ؤن ٨ًىن زهما

 

ظا الىالء املُل٤، جيخهي خضوصٍ ٖىض مىا٣ٞت الكٕغ  ٖلى ان َظٍ الُاٖت )الٗمُاء( َو

٤، ٞإما زا ض ًٖ ٞهم ال٨شحر مً ؤمىع الغوح والُٛب وؤؾغاع الٍُغ ىض عجؼ بصعا٥ املٍغ عط ٖو

ض، بدُض ال ًخجاوػ مٗه ؾلم الُاٖت   آزغ ًىصر به املٍغ
ً
طل٪، ٞإن للكُش ٖبض ال٣اصع عؤًا

خه  ض مً قُسه، ويمً خضوص مٗٞغ  بطا ما ملـ املٍغ
ً
وال ًضزل في خغب الٗهُان. ٞمشال

، ٞإن ٖلُه ؤن ٌكحر بلُه ؤمام قُسه بقاعة وال ًهغح به  ُت، ما ٨ًٍغ في الكٕغ الكٖغ

، ألن َظا م
ً
دا ٘ ما ًخًمىه مً بْهاع الخ٤، ٞإهه ؤخٟٔ للخغمت وؤ٢ىي لؤلماهت جهٍغ

، ؾتٍر 
ً
 ؤو ؾلى٧ا

ً
ا  مً الُٗىب املؿخ٣بدت ٖٞغ

ً
ض في قُسه ُٖبا وؤصوم للصخبت. ٞإن عؤي املٍغ

 في الٓاَغة، اؾخٟٛغ له وصٖا له بالخٟٔ 
ً
اص بالتهمت ٖلى هٟؿه، ٞإن لم ًجض له ٖظعا ٖو

ً، وؤن ٌٗخ٣ض ؤن َظا الُٗب ما َى بال والٗهمت ول٨ً قٍغ ؤن ٨ًخم طل٪ ًٖ آلا  زٍغ

ض. اطن ٞال  خالت َاعثت ؾتزو٫ ال مدالت ؤو اهه ٢ض ٨ًىن لها ٖظع في الكٕغ ال ًضع٦ه املٍغ

ل  مجا٫ في صخبت الكُش للمىا٣ٞت املُل٣ت في ٧ل لاخىا٫ ؤو املجاعاة ٖلى لازُاء ؤو جإٍو

                                                 

ٔين لز  ُر ٔللي أ ٖ  كلز أمط أو دؼط رِلبي ديػط  1ر س وضز كلى اؼين  ا ُر ك س  اِيزض ُىاه: رر ل ًحسرجي ره ُو

ٔين شاٗ التتن م  وتؼً أزب  مله  .   .128ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –وال ًحىحجي إلى  إ مل و

 .161ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر
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هم بؾ٣اٍ الخ٩ال٠ُ، بن الصخبت بهما لاوامغ والىىاهي البِىت والٓاَغة ؤو ٦ما ٌٗخ٣ض بًٗ

اصة في ال٣ُٓت ججاٍ لازُاء وػٍاصة في الخؿاؾُت ججاٍ الظهىب، ألن خ٣ُ٣ت املامً  حٗجي ٍػ

ؿخٗحن بها ٖلى بنالح قإهه .  هي ؤهه ًمشل مغآة ألزُه املامً، ًغي ٞحها ُٖىبه َو

غاى والىٟىع ٖىه ؤو ٖ  مً لٖا
ً
ض في قُسه هىٖا ضم الترخُب به ٞإن ٞإما بطا ما ملـ املٍغ

ض مً  خٗثر ؾحٍر بلى هللا حٗالى، بل ٖلُه ؤن ًٍؼ ٖلُه ؤن ال ًخٛحر لظل٪، بدُض جٟتر َمخه ٍو

ا٢باله ٖلى قُسه وفي م٣ابل طل٪ ؤن ًٟدل في هٟؿه ًٖ ؾىء ؤصب ٢ض ٨ًىن بضع مىه، ؤو 

لُه م٘ ِ في ٖباصة ؤو ٖمل. ٖو ه في ٟٚلت مً هٟؿه، ؤو جٍٟغ َظا  ج٣هحر ؤو زُإ لٗله ا٢تٞر

غاى الباصي ؤن ًخىصص بلى قُسه باالؾتزاصة مً الٗباصاث والاط٧اع، ألن َظا َى مغاص  الٖا

قُسه الخ٣ُ٣ي مىه، وؤن ًمًٗ في جغ٥ مسالٟخه، وفي الى٢ذ هٟؿه ؤن ًمًٗ في مىا٣ٞخه 

ومغا٣ٞخه مما ٌٗض وؾُلخه الىخُضة للخ٣غب بلى هللا حٗالى وبلٙى عخمخه، وال ًغضخى الكُش 

للكُش الهىفي الخ٣ُ٣ي بإ٢ل مً َظا الضوع، ٞهى ٖىضٍ ٦داظب املل٪ الظي  ٖبض ال٣اصع 

ًخ٣غب بلُه الىاؽ مً ؤظل ؤن ًضزلهم ٖلى املل٪ وفي الى٢ذ هٟؿه مً ؤظل ؤن ٌٗلمهم 

م بؿُاؾخه بهَغ ٗلمهم ٍو  .(0)٦ُُٟت الخإصب م٘ املل٪ َو

 

ض ؤن ًُىٝ الكغ١ والٛغب وؤن ًه ظا الضوع َى الظي ًدخم ٖلى املٍغ جغ لاَل َو

 ملهاخبت قُش ٖاٝع باهلل حٗالى وبؿبل مدبخه وعياٍ، وجل٪ هي مؿاولُت 
ً
ان َلبا ولاَو

ض ججاٍ هٟؿه وججاٍ صًىه، ججاٍ هٟؿه ألهه ملؼم بإن ًىجحها مً الهل٨ت وججاٍ صًىه ألهه  املٍغ

 ؤَباء ال٣لىب وبن 
ً
حن َم خ٣ا اًخه. بن الكُىر الٗاٞع ملؼم بالبدض ًٖ خ٣ُ٣خه ٚو

ض الظي ٌؿخٛجي ًٖ صخبت الكُش، (9)ي الضواء الىاظ٘ ل٩ل ٖلل الضًًصخبتهم ه . وما املٍغ

 في بضاًت 
ً
ىاٍ و٢لت ٖلمه، وزهىنا ؿت ؾهلت لُبٗت َو  في بِخه ؤو نىمٗخه، بال َٞغ

ً
٢ابٗا

 الؿلى٥.

 

ضٍ  بن الٓاَغ مً آعاء الكُش ٖبض ال٣اصع، في جإؾِؿه الٗال٢ت املبخٛاة بحن الكُش ومٍغ

ض بال٩امل، وجلغى بعاصجه بلى  َى ؤهه ًغمي بلى عؾم ٖال٢ت ؾلبُت جمد٤ ٞحها شسهُت املٍغ

الضعظت التي ٌؿخٛجي ٞحها ًٖ ٣ٖله وؾمٗه وبهٍغ و٧ل خىاؾه لازغي، وبدُض بهه ٌُٗل 

و٧ل ما ًم٨ً ؤن ًدمله ٖلى مسالٟت قُسه والاٖتراى ٖلُه. وبطا ٧ان ٧ل زىاٍَغ وؤ٩ٞاٍع 

 في الترار الهىفي. ٞإهىا ٢ض 
ً
 ؤو في لا٢ل واعصا

ً
ظمُ٘ َظا )الٓاَغ( ًم٨ً ؤن ٨ًىن صخُدا

 ؤزغ وعؤًا ًسال٠ ما َى قاج٘ زاعط الىؾِ الهىفي، بط ًم٨ً ال٣ى٫ 
ً
هجض للمؿإلت جٟؿحرا

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1181ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
 .161ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
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: ان ٧ل املهاصعاث التي ًم
ً
٣له، بهما ؤوال ض واعاصجه ٖو ٣ت في خ٤ هٟـ املٍغ اعؾها قُش الٍُغ

هي مهاصعاث مغخلُت )ج٨خ٨ُُت( لها حٗل٤ بإَىاع التربُت الىٟؿُت التي وي٘ ؤنىلها ٦باع 

ض متى ما جم٨ً مً ؤَىاء هٟؿه و٢ضع ٖلى ٦بذ ظمدها، ٞإهه  قُىر الخهىٝ، ٞاملٍغ

 ٖمً ٌُٗىه ٖلى إلامؿا٥ بؼمامها. وزا
ً
ض بٟٗله ؾِؿخٛجي خخما : ٞإن ٧ل ما ًامغ املٍغ

ً
هُا

ججاٍ قُسه، ال ٣ًهض لظاجه، وبهما للىخاثج الغوخُت التي ًم٨ً ؤن جترب ٖلُه، والتي حٗض 

٤ جىظحهها الىظهت الصخُدت وحٗىٍضَا ٖلى  ج٣ىٍت إلاعاصة مً ؤَمها، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ض وخؿً بثخماٍع لكُسه،  ل٨شحر  مسالٟت الُباج٘ والٗاصاث. ٦ما وؤن في َاٖت املٍغ
ً
ججاوػا

 
ً
حها ؤًًا مً لامغاى الىٟؿُت املٗخاصة ٖىض البكغ مشل ال٨بر والخؿض وخب الٓهىع، ٞو

٤ حٗىصٍ ٖلى بخخما٫ ؤطي  ، ًٖ ٍَغ
ً
 نىُٞا

ً
ض ب٨ىهه مغقضا بٖاهت ٖلى بهجاح صوع املٍغ

ً وظهلهم.  آلازٍغ

 

وعص في  وجب٣ى مالخٓت ؤزحرة جسو َٝغ الصخبت آلازغ وهي: ؤن مٟهىم )الكُش( متى ما

ؾُا١ ٦الم الكُش ٖبض ال٣اصع، ٞإن امل٣هىص به َى الهىفي الظي ججاوػ ٧ل ٣ٖباث 

ى ما ٌٗٝغ في الترار الهىفي بـ)الكُش الٗاٝع  ٤ وبلٜ آزغ املغاجب في الؿلى٥ ، َو الٍُغ

ى في ٚىاٍ  ال٩امل(. وبن مً ٧اهذ جل٪ زهاله، ٞاهه ال ًسصخى مً مُله ؤو حٗضًه، ألهه َو

لمه ب اهلل حٗالى، ٨ًىن في و٢اًت مً ٧ل جل٪ الٓىىن، ٞهى ًٟٗل ما ًٟٗل ألظل الغوحي ٖو

ض وزالنه وزم ألظل نالح املجخم٘ والضًً.  نالح املٍغ

 

ض بالخدلي بها، هي: ؤال ًخ٩لم في خًغة قُسه بال خحن  ومً آلاصاب الٗامت التي ًىصر املٍغ

والا٢خًاب في ًُلب مىه طل٪ ؤو ٖىض الًغوعة، ٞإطا ج٩لم ٞٗلُه بسٌٟ الهىث  

الخضًض. وؤن ال ًمضح هٟؿه ؤمام الكُش وال ًبؿِ سجاصجه بحن ًضًه، والسجاصة في ٖٝغ 

ض وزم في ؤصبه.  ى ما ًًُٗ في جىاي٘ املٍغ الهىُٞت جغمؼ بلى الاؾخ٣ال٫ الضًجي والٗلمي، َو

 لسضمت قُسه في ٧ل لاو٢اث، والسضمت َىا ال جُلب لظاتها وبهم
ً
ض متر٢با ا ملا وؤن ٨ًىن املٍغ

 لخؿً الصخبت م٘ 
ً
ـ للُاٖت والىٞاء وخٟٔ الجمُل وامخضاصا ًترجب ٖلحها مً ج٨َغ

ض ؤن ًدٟٔ لاصب م٘ ٧ل مً َى ٞى٢ه  في الغجبت وؤن ال ًخبؿِ مٗه  الكُش، ٞإن ٖلى املٍغ

 ؤن الغجبت ٖىض الهىُٞت ال حكحر بلى 
ً
اٖخه ٖلما  في زضمخه َو

ً
في الخٗامل، وؤن ًجتهض ؤًًا

ُت ؤو  ٢ُمت ؤو مىهب ؤو ظاٍ اظخماعي، وبهما هي حكحر بلى جٟاوث في املىاػ٫ الغوخُت واملٗٞغ

 بها، ٞٗلُه ؤن 
ً
ض ملما امل٣اماث الهىُٞت. وبطا ما ظغث مؿإلت بحن ًضي الكُش و٧ان املٍغ

لُه في امل٣ابل ؤن ٌٛخىم ما  ٌؿ٨ذ وبن ٧ان في ْىه ؤهه ًمل٪ ًٞل ظىاب ٖلى ؾىاٍ، ٖو
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ٗمل به. وؤما في خا٫ الؿمإ ًٟخذ هللا حٗالى ٖلى لؿان ض  (0)قُسه ٣ُٞبله َو ٞان ٖلى املٍغ

اطا ما صب صبِب الىظض في  ؤوناله، ؤن ًخدغ٥ بحن ًضي الكُش بال باقاعة مىه، وؤن ال 

ًىجٝغ م٘ ما ًُغؤ ٖلُه مً لاخىا٫، بال ؤن ٌٛلب ٖلُه طل٪ ٞهى مٗظوع، ٞإن ؾ٨ىذ 

ض  (9)خمان ؤمٍغٞىعة خاله، ٞلُٗض بلى ؾ٨ىهه وؤصبه وو٢اٍع و٦ ول٨ً ججضع الاقاعة بلى ؤن املٍغ

هبر ٖلى جدمل جبٗاتها، بال بطا ٧ان له في قُسه  ال ٣ًضع ٖلى خُاػة ظمُ٘ َظٍ آلاصاب ٍو

ُٖٓم اٖخ٣اص وبًمان وجهض٤ً، والا بطا ج٣ًُ بإن قُسه َى لاًٞل بحن الكُىر، وبهه 

ؤٞٙغ ٢لبه مً السل٤ ومً ٧ل  بسضمخه وبمالػمخه له، ٞإهه طو ؤًٞلُت ٖلى ؾىاٍ، ألهه بن

غػ٢ه مما   ))ؾُل٣مه ٍو
ً
الكىاٚل، وبن صدر صخبخه لكُسه واظتهض في َاٖخه ٞإهه خخما

ت وقغابها(( ض ؤن ًخجىب مسالٟت قُسه في ٧ل ما  (2)في ٢لبه مً َٗام املٗٞغ لى املٍغ ٖو

ض  ؤي ؤن يغعَا ٌٗم صًً (4)ًإمٍغ به ))ألن مسالٟت الكُش ؾم ٢اجل ُٞه مًغة ٖامت(( املٍغ

 مً ؤخىاله وؤؾغاع باَىه، وفي امل٣ابل، ؤن 
ً
لُه ؤن ال ٨ًخم قُسه قِئا واٖخ٣اصٍ وؤصبه. ٖو

ى في مجاَضاجه وعٍاياجه،  يبغي ٖلُه، َو  ؾىاٍ بظل٪ وبما ًإمٍغ به قُسه. ٍو
ً
ال ًُل٘ ؤخضا

لُه  ازغ في ونىله  ٖو مخه ٍو ؤن ال ًُلب الغزو ؤو ٌٗىص بلى َب٘ جغ٦ه، ألن طل٪ ًصبِ ٍٖؼ

الاه٣ُاص ملا ًإمٍغ به قُسه مً الخإصًب، ٞإن و٢٘ مىه ج٣هحر، ٞالىاظب ٖلُه ازباع قُسه 

ؿٟٗه بالضٖاء.  به، ٧ي ٌعجل له املٗالجت َو

 

ض بلى تهظًب ؤزال٢ه وحكظًب َباٖه وؤَىاثه وجُىَ٘ بعاصجه ٧ي جخجه  بن ؾعي املٍغ

 هدى صعوب السحر والهالح، َى ما ًدمله ٖلى الاؾخٗاهت بامل
ً
غبي الغوحي الٗاٝع باهلل خهغا

ت اللضهُت التي جٟخ٣ض ٖىض ؾىاٍ.  حٗالى وطي الضعاًت بسٟاًا الىٟـ وبهدغاٞاتها وطي املٗٞغ

ضم جدلُه بإهىإ لاصب مٗه،  ض جل٪ ، ٞإن ٖضم مخابٗخه َظا املغبي ٖو لى ؤؾاؽ هُت املٍغ ٖو

                                                 
ُ :  اصٓط  زؼلىق   خؼً   جلُ ل ٔو  مي إاحصشثه كشن مً صىت تؼً. إرً   1ر  اؼليق  ز  الوة هى:  اوىي . ُو

س كطي شو  اىىن  زدطي  اؼليق ر هه: و ضز تّ ًععج  اِلىع إلى 162ا – 8ج/ –اؼين  الطع  –مىـىض  . ُو

ل وأمي  اِ طي 321ا – اللم  –أصغى  اُه رحّ ثحِّ ومً أصغى  اُه رىٌؽ ثعهسَ .  اؼىسخي    خّل ًلً

 أو ًصمه  ا طقل 
ً
ه ر هه: ػليق ك ليض ريأل خين  اؼُ ة و وويم  زؼحلص ل إش  ام ٌلحِس   زجحلم محـىض  ًُلًط

س  ز ظميمه مم هى   أو ًىذطغ  ز ػلٗ اهى ل وهص  هى   ة و ش  ام ًىجط  زٍط . وأمي 161ا –ز ي ل  اطػياة  اِ حًن

ىي مم  اِى ٘ وكرُيت وك ليض  اتي ثسحن  اؼ يق وت ُج ريبط    ا ُر ك س  اِيزضل ً ن  اؼليق كىس  هى:  اُى

 ال يَ رياؼ يق ال رياِلىع و ضو  ل ألن كل   اِلىع و ضو   ًذحص ًِؽ رياؼليق   خُِِ   اصي 

اصي هى ػىة   كع وح  مم  الللي  ره و  خى ا مً  واُي  وكرس ٘ ملً دلد و إ م  اطبيو   هى  خسًث

 .1318ا – 3 اوىُة ج/ –رى ػن م مً ػى   
 .1187ا – 3ج/ – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر
 .9ا –ح     خيػط  –  جُ و    3ر
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    2ر  .1188ا – 3ج/ – اوىُة اؼيام ػٍط
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ٗجي الانغاع ٖلى ، َو ٗجي الىٟا١ بلٛت الكٕغ الخمؿ٪ باإلعاصة  ٌٗجي )الاهٟهام( بُٗىه َو

ى  ظا َى الٟكل بُٗىه َو ٗجي مجاعاة الىٟـ ب٩ل جبٗاتها وخباثلها  َو الظاجُت ٖلى ٖالتها َو

يض املُلىب ٖلى ؤن ٧ل َظٍ الهاالث ال٣ضؾُت التي جداٍ بها صخبت الكُش، والتي ججٗل 

 ال ٚجى الي ؾال٪، ال حٛحر مً خ٣ُ٣تها  في شخيء وهي 
ً
٦ىجها مجها في الؿلى٥ الهىفي، ؤمغا

كبه الكُش ٖبض ال٣اصع، الكُش  مضة عياٖت وخًاهت البض مً ؤن ًإحي بٗضَا الُٟام، َو

ض بلى لابض، بل َما خىلحن(( والخىالن َما مضة  (0)املغقض بـ))الضاًت والٓئر، ال ًب٣ى م٘ املٍغ

٣ابلهما  في الؿلى٥ الهىفي،  -باملٗجى ولِـ بالٗضص–بلٙى الُٟل الغيُ٘ مغخلت الُٟام ٍو

ظٍ املضة جُى٫ ؤو ج٣هغ، خؿب مض اًت وجىظُه وحٗلُم َو ة الصخبت بما جخًمىه مً ٖع

ض وؾٗت َمخه، ولِـ لظل٪ ٖال٢ت بالكُش، ألهه مؿخٗض للبظ٫ في ٧ل  صعظت بظهاص املٍغ

 لاخىا٫.

 

 ً اًت آلازٍغ  لٖغ
ً
ض مباقغة بلى مغخلت الىطج، ٨ُٞىن مهُإ وبٗض الُٟام ًيخ٣ل املٍغ

وبعقاصَم بلى ؾىاء الؿبُل، ول٨ً ججضع الاقاعة بلى ؤن ججاوػ  وؤخخًاجهم والٗىاًت بهم

ض ملغخلت الصخبت م٘ قُسه، ال ٌٗجي اه٣ُاٖه واؾخٛىاثه الخام ٖىه ختى وبن بلٜ ؤٖلى  املٍغ

٣بـ  املغاجب وامل٣اماث، ٞإهه ًب٣ى في خاظت عوخُت صاثمت لكُسه ٧ي ٌؿخمض مً َمخه ٍو

ه جهل مً مٗاٞع  .(9)مً ؤهىاٍع ٍو

 

وؤما الغ٦ً الازغ للصخبت، الظي َى الكُش، ٞإن الكُش ٖبض ال٣اصع ال ٌٗضم ؤن ًجض له    

، البض مً ؤن جخىاٞغ ُٞه ٧ي جصر مهاخبخه وججب َاٖخه ٞالكُش املغقض 
ً
 وآصابا

ً
قغوَا

 
ً
البض مً ؤن ٨ًىن طا ؤصب ٖا٫ م٘ عبه، ألن الاصب في خ٤ الكُش َى ٧الخىبت في خ٤  (0)خهغا

والخىبت هي الاؾاؽ والانل ل٩ل ما ًلحها مً ؤٞٗا٫ وهي بن هصخذ  الٗاصخي مً السل٤،

٣ٞض هصر ٧ل ما ؾىاَا وبن زالُها صزً ٣ٞض زالِ ٧ل ما ؾىاَا. بن لاصب م٘ هللا 

حٗالى ٌكخمل ٖلى ٧ل املٗاوي املُلىبت والالػمت للىنى٫ الُه حٗالى، ٞهى ًدىي الُاٖت 

دىي الخُاء مىه وا لسىٝ والغظاء ومالػمت الٗباصة واملضاومت والسكٕى والغيا ب٣ًاثه، ٍو

                                                 
 .21ا –ًحى   اوُم  –و    جُ   1ر
ٔيهى    1ر سًًل  ٔين رللُت م آالي  زٍط  ملً كيصط  مً  ُىخ  احدىيل ملً 

ً
وضز  ز ػحن   ا ُر ك س  اِيزض أن ٓسحن 

ٔيهى  ًححُىىن  اٌطا  خسمحه وإؿهيض  اؼيكة  يضثه وتظىض مجياؽ كلله ووكـه و  تٍطدحن أ س   خطا كلى ٍظ

 لسن  هى ض  ال ؼىى ز و رُ بس   جى هط  ز مىيُم  ا ُر ك س  اِيزض  الحيز ز.اه. ض حم مِسمتي ررهجة كػط ض وم
ٌُُة   1ر ٌلطي  ا ُر ك س  اِيزض  ا ُر  زط س ر هه:  اليضي رٕليالت  اِلىع و اىٌىغ وآًيت ي وأمط طهي وأزو ئ ي ٓو

سًه-تٌف صخت ي و كحس اهي. وهى  اِيزض كلى كض يز و زط ُ ة   -أي  زط ُ ة  ا يػىُة  اتي ًؼلم   ي كلى رى ػً مٍط

حه رىىض ضبه.   جُ و   ّ ردحنثه وضٍد . مذؼىػة. –كً ػٍط  ػحن  اؼلْى إلى ملٗ  زلْى
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ٖلى لاط٧اع، وبازخهاع ٞإن الاصب م٘ هللا حٗالى ٌٗجي مباقغة ٧ل ما ًغيُه ومجاهبت ٧ل ما 

ٌسسُه، ؤي ٌٗجي بجمام ٧ل الىاظباث الهىُٞت. ومً ظهت ؤزغي ٞإن الكُش املغقض 

 مً عبه، ٧ي ٨ًدؿب مكغوُٖت ؾلُاهه ٖلى ا
ً
با ل٣لىب والاعواح، ًٟترى به ؤن ٨ًىن ٢ٍغ

وال٣غب مً هللا حٗالى َى ٦مجالؿت  امللى٥، بط بن مً ظالـ امللى٥ م٘ ظهله و٢لت ؤصبه، 

 في َال٦ه.
ً
 ٞلغبما ٧ان طل٪ ؾببا

 ً زم ؤن اٖخ٣اص الىاؽ ب٣غب قُسهم مً هللا حٗالى ، ؾُجٗله مىي٘ هٓغ آلازٍغ

ي َظا لامغ، ٧ي وؾُدمله مؿاولُت مًاٖٟت، بط ؾُلؼمه طل٪ ؤن ٨ًىن ٢ضوة للىاؽ ف

.ً  لخإصب آلازٍغ
ً
 ًهحر جإصبه م٘ عبه ؾببا

 

ى في ؤصبه الٗالي م٘ عبه، لِـ في ٚجى ًٖ خٟٔ لاصب م٘ الىاؽ، ألن ))لاصب  والكُش َو

. ال بل بهه ؤخىط ما ٨ًىن بلى خٟٔ لاصب مٗهم، لخٗل٤ (9)مُلىب م٘ السل٤ والسال٤((

ى ؤصبه م٘ عبه ٞا مل٩اؾب الغوخُت للهىفي هي لِؿذ بمٗؼ٫ َظا لامغ بم٣هضٍ لاو٫، َو

 لضٖم مهضا٢ُخه وؤماهخه في ٖٓت وبعقاصٍ 
ً
، وزاهُا

ً
ًٖ ؾحرجه الخؿىت بحن الىاؽ َظا ؤوال

 الٗباص، بط بن ؤصب املغء ٌٗض ٖالمت مهمت مً ٖالماث نض٢ه وصخت اٖخ٣اصٍ.

 

ض بطا ما ناخ ٟترى في الكُش ؤن ًخدلى بالخ٣ىي، ٧ي جشمغ مهاخبخه، ٞاملٍغ ب مً ٍو

ًٟى٢ه في الخ٣ىي والٗلم والىعٕ، خهلذ له البر٦ت وجمذ الٟاثضة، ٞإما ان خهل ال٨ٗـ، 

ؤي صخب مً ٨ًبٍر في الؿً ول٨ً ًى٣هه الٗلم والخ٣ىي، ٞإن َظا ؾُىعزه الكام 

ىصي به بلى الهل٨ت لُه، )ٞاملكُست( ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، ال حؿخمض مً (0)ٍو . ٖو

ل٣اب املخىاعزت، وبهما هي اؾخٗضاص و٦ؿب و مجاَضة، ٦ما ؤجها املىانب الاظخماُٖت ؤو لا

، بل هي في الخ٣ُ٣ت، ٖبء ز٣ُل ًدخمل مىه الكُش الخ٣ي ما ال ٣ًضع 
ً
 ؾهال

ً
لِؿذ مٛىما

 .  ٖلُه ٚحٍر

 

 في الخُاة، وؤن ًىىء 
ً
 صاثما

ً
ض ههجا ولٗل مً لامىع البضحهُت ؤن ًخسظ الكُش مً الَؼ

تها، ٖلى ؤهه ال ًيبغي لظل٪ ؤن ًمىٗه ًٖ مباقغة خاللها ب٣لبه ًٖ ملظاث الضهُا وقهىا

ض في الِٗل ًىعر الهض١ في الخٗامل م٘ السل٤ وم٘ السال٤،  ولى بال٨ٟاٝ. بن الَؼ

ظٍ محزة له ٖلى ؾىاٍ   ٌٗمل بٗلمه َو
ً
ضٍ ؾ٨ُىن ٖاملا ، ٞإهه م٘ َػ

ً
ٞالكُش بطا ٧ان ٖاملا

 مً الٗلماء.

 

                                                 
 .9ا –ح     خيػط  –  جُ و    1ر
 1ر

 .68ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و   
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ض بالكُش بلى الهض ١، ٞإهه ٨ًىن ٢ض ا٦دؿب محزة ؤزغي حؿٙى ٞإطي ما ؤٞطخى الَؼ

ظا مً  ٗله ؾ٨ُىهان مخُاب٣حن، َو ً الؿعي بلى مهاخبخه والا٢خضاء به، ألن ٢ىله ٞو لآلزٍغ

ضًه ؤن   بلى ٞٗل ما ًإمغ به مٍغ
ً
املىظباث الاؾاؾُت لالجبإ، بط ٨ًىن الكُش املخب٘ ؾّبا٢ا

 في ٢لىب الىاؽ وؤ
ً
ظا الؿب٤ ًجٗل ٦المه مازغا ، َو يُله في ًٟٗلٍى وامٍغ مُاٖت ٖىضَم ٍو

الى٢ذ هٟؿه ))مغجبت الكُىر الٗاملحن املسلهحن الهاص٢حن، الظًً َم ؤبىاب الخ٤ ٖؼ 

غ٢ه بلى ٢غبه، والظًً َم وعزت الاهبُاء واملغؾلحن وهّىابهم والظًً َم  وظل والضٖاة الُه َو

ٍْ بِىه وبحن السل٤، والظًً َم ؤَباء ال َغ
َ
ضًً ومٗلمى مٟغصو الخ٤ ٖؼ وظل والَؿٟ

ولِـ بٗض َظا الىن٠ ون٠، ٞهى ظام٘ ل٩ل ما ٌٗخ٣ضٍ الهىُٞت في قُسهم  (9)السل٤((

خ٣اص ؤن ًدملىا ٖلى ال٣ى٫ بةًمان الهىُٞت بىظىص  املغقض، ٖلى ؤهه ال ًيبغي لهظا الٖا

اث٠  الىؾُاء الغوخُحن الظًً ٣ًٟىن بحن الٗبض وعبه، بجهم وعٚم ٧ل َظٍ إلام٩اهاث والْى

 بمٟهىم إلاوؿان ال٩امل الظي الساع٢ت، 
ً
مجغص ؤصالء وصٖاة ومغقضًً، ول٨ً للمؿإلت حٗل٣ا

 ؾب٤ ال٨الم ُٞه.

 

ى في  ى جاط ل٩ل صٖىة زحرة، َو بن الهض١ َى جاط الضٖىة بلى السحر والخ٤ والهالح، َو

ت، ولٗل مً هاٞل ال٣ى٫  ً وفي الؿلى٥ مىب٘ الخ٨مت واملٗٞغ الضًً ؤنل الىجاة في الضاٍع

 بالٗمل وإلازالم، ألهه بن لم ٨ًً ٦ظل٪ ؤن هظ٦غ 
ً
بإهه البض مً ؤن ٨ًىن مضٖىما

 مً املٗجى ؤو مدٌ بصٖاء و٦الم 
ً
 زالُا

ً
وؤله٣ذ به حؿمُت الهض١، ٞإهه ؾ٨ُىن ٦الما

 ٨ٖـ املُلىب.
ً
ً، خخما ، ؾ٨ُىن جإزحٍر في آلازٍغ  مً َظا الىٕى

 

غة، الجسل ض الؿال٪، مشله مشل املؿاٞغ في ٢ٟغة ٖو ى مً آٞاث وؾبإ وظٕى بن املٍغ

ٗلمه  غقضٍ بلى مىاًَ لامً والؿالمت َو ُل، ٞهى ًدخاط بلى صلُل زبحر ًإزظ بُضٍ ٍو ٖو

ٖلى ؤن طل٪ ال ًلغي ٖىضٍ الخاظت بلى الؼاص  (0)٦ُُٟت مال٢اة ؤٖضاثه ))الىٟـ والكُُان((

ا١، ٞإما الؼاص ٞهى الخ٣ىي والىعٕ وؤما الغاخلت ٞهي ا ا١ والغاخلت والؿالح والٞغ لهمت والٞغ

َم لازىان الؿال٨ىن والؿالح َى الٗباصة والظ٦غ ٖلى ؤن، ٧ل اؾباب الىجاة جل٪ ال جسغط 

، بما في طل٪ صخبخه الكُش املغقض ٞهى ال ًىجٝغ وعاء ٧ل  ض وازخُاٍع ًٖ خحز بعاصة املٍغ

الماث الهض١ في  مً اصعى ال٣غب وال٨غامت، بل ًالػم ٣ِٞ مً ج٣ًُ مً نض٢ه ٖو

٤، بِ الػم مً ًضله ٖلى ما يإ الٍُغ الػم مً وظض ٖىضٍ صواءٍ ٍو ىت ال جسٟى ٖلى َالبها. ٍو

االء الكُىر، ٣ًى٫ الكُش ٖبض ال٣اصع، َم مً الىضعة  مً ٖمغ في ٚحر ؾبل الهىاب. َو

                                                 
 .98ا –ح     خيػط  –  جُ و    1ر
 مذؼىػة. –ػحن  اؼلْى إلى ملٗ  زلْى  –  جُ و    1ر
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ىجهم ألجهم في ٧ل و٢ذ ))آخاص ؤٞغاص(( ٗٞغ ٗظع الىاؽ بطا لم حهخضوا بلحهم َو ٌُ حر (9)بدُض  ٚو

 ٧ي ًخدلى بإ٦بر ٢ضع مم٨ً مً آلاصاب، ٞإهه ٌؿخدب ف
ً
ي الكُش املغقض ؤن ٌٗمل ظاَضا

. بط ًغججى مىه الاجهاٝ بال٨غم 
ً
ا  واملمضوخت ٖٞغ

ً
ا السها٫ الخؿىت املإمىع بها قٖغ

 مدبت 
ً
والصجاٖت ولاماهت والك٣ٟت، و٦ثرة الظ٦غ والٗباصة امل٣غوهت ب٣ُام اللُل. وؤًًا

٤ لامغ باملٗغوٝ والىهي ًٖ الىاؽ وبًىائهم وبَٗامهم وؾتر ُٖىبهم وبعق اصَم ًٖ ٍَغ

ا، لى اظخمٗذ في الكُش املغقض ٞإهه ؾِؿخد٤ مٗها مغجبت  حَر ظٍ السها٫، ٚو املى٨غ. َو

( ٧ان ٢ض جدلى بها ظمُٗا ( في ؤمخه، ألهه )السالٞت الٗٓمى، ؤي زالٞت الىبي مدمض )

ُٗت نٗبت املىا٫ ال ًبلٛها امل بها ؤمخه وصخبه، وجل٪ مغجبت ٞع م  ٖو بال وخُضو صََغ

٤ جٟاوتهم في خُاػة   ان قُىر الخهىٝ ًخٟاوجىن في الغجب ٖلى ٞو
ً
م ٖلما ضو ٖهَغ ٍغ ٞو

 َظٍ السها٫.

 

    
ً
ٞإما بطا اؾخ٨مل الكُش قغوٍ املكُست وخ٤٣ صخبخه، ٞإهه جترجب ٖلُه ؤًًا

ض، هي مما ًضزل في خحز املغوءة، بط ٖلُه ببخضاًء ؤن ٣ًبل  ض هلل حٗالى واظباث ججاٍ املٍغ املٍغ

لُه ؤن   للؿُاصة والؿُُغة ٖلُه. ٖو
ً
 في ماله ؤو ظاَه ؤو َلبا

ً
ال لىٟؿه، ؤي ال ٣ًبله َمٗا

إزظٍ بال٠ُٗ والك٣ٟت واملالًىت، وبسانت  ٌٗاقٍغ بم٣خطخى الىهُدت وؤن ًغؤٝ به ٍو

اياث واملجاَضاث   ًٖ اخخما٫ الٍغ
ً
ُٞما لى ٧ان خضًض ٖهض بالؿلى٥، ألهه ؾ٨ُىن ٖاظؼا

ُٞإزظٍ  (0)ش٣ُلت، وألهه ؾ٨ُىن ؤخىط للكُش ُٞما لى ٖامله مٗاملت ))الىالضة لىلضَا((ال

 ٘ بضؤ مٗه باألٌؿغ زم لاقض، بالغزو زم بالٗؼاثم وال ًٞغ ج وال ًدمله ماال ٤ًُُ، ٍو بالخضٍع

ب٣ى مٗه ٖلى جل٪ الخا٫  شبذ م٩اجها زهلت اًٞل مجها ٍو ٖىه زهلت اٖخاص ٖلحها بال ٍو

اياث التي ختى ًلمـ ُٞه  الشباث ٖلى الؿلى٥ ٞدُيئظ ًإزظٍ باألقض زم لاقض مً الٍغ

ٌٗلم ؤهه ٣ًُُها. و٧ل ما ًسال٠ طل٪ ٞإهه ٌٗض ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع زُاهت لؤلماهت 

ُلب صخبخه ٞإهه في خ٣ُ٣ت  (9)وؾىء ج٣بل للهضًت ض الظي ًُغ١ باب الكُش ٍو ألن املٍغ

 
ً
ض وتهظًبه وج٣ىٍمه ؾحزصاص ؤظغا وزىابا لامغ َضًت مً هللا حٗالى للكُش، ألهه بهضاًت َظا املٍغ

غخمه وطل٪ بإن ال ًغضخى بٛحر جإصًبه، ٞإن اٞلر في  ، ٞٗلُه بطن ؤن ًغج٤ٟ به ٍو
ً
ومغجبت

 بٗ
ً
 لهضًخه.جإصًبه ٞإهه ؾ٨ُىن عايُا

ً
 ُاء عبه قا٦غا

 

خجلى لىا بىيىح مً زال٫ ما ؾب٤، صعاًت الكُش ٖبض ال٣اصع الىاؾٗت في مجا٫  ٍو

التربُت وفي ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الىٟـ إلاوؿاهُت، ٞالخضعط في الًِٛ الىٟسخي والخىالي في 
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 الخٗامل م٘ ٧ل بوؿان ٖلى ٢ضع َا٢خه وؾٗت 
ً
ض والخجغص، وؤًًا الخهُٗض في جهجي الَؼ

غص، ال بل ا خخماله، مما ًم٨ً ٖضَا ٢ىاهحن حٗاملُه زابخت جهلر ل٩ل ٖهغ و٧ل مجخم٘ ٞو

 الظي ًدخاط بلى ٢ُغة مً صواء 
ً
ٌ مشال بجها جهلر ل٩ل الخاالث إلاوؿاهُت املٗخاصة، ٞاملٍغ

ما، ًم٨ً ؤن ج٣خله ٢ُغجان مىه، وال٩ي ال ٌٗض مً ؤهج٘ وؾاثل الٗالط ول٨ىه آزغ ما ًغجى 

ٖلُه ٞال بإؽ ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع مً املالًىت واملضاعاة ومجاعاة ي٠ٗ به الكٟاء. و 

ٌ الىٓغ ًٖ بٌٗ ما حّٗىص ٖلُه، ألن طل٪ في مجا٫ التربُت الىٟؿُت، ٌٗض  إلاوؿان ٚو

 لىٟؿه، وألن ؤزظٍ بالكضة ببخضاًء وعبما ؾُىصي به بلى الىٟغة، 
ً
 ما٢خا

ً
مؿاٖضة له وجُمُىا

ضم املخابٗت ، ال بل ىا ًصر ٢ى٫ ال٣اثل: بن ال٣لُل املخهل زحر  عبما ٖو ختى الاه٣ُإ َو

 مً ال٨شحر املى٣ُ٘.

 

 ٌ ٞغ  ٍو
ً
ضا ، ٧ي ٣ًبل مٍغ خىظب ٖلى الكُش املغقض ؤن ال ًتر٥ املجا٫ ألعاصجه وازخُاٍع ٍو

، َى  ضًً ٖلُه وب٢بالهم هدٍى آزغ، ألن في طل٪ مسالٟت لئلعاصة إلالهُت، بط بن اظخمإ املٍغ

ظا الازخُاع ؤن ججم٘ مً مدٌ ج٣ضًغ و  ازخُاع هللا حٗالى، بط ال ًم٨ً لٛحر جل٪ ال٣ضعة َو

، ٞال ًم٨ً ؤن ججخم٘ ال٣لىب ٖلى خب شسو 
ً
قخاث ال٣لىب ٖلى خب ٢لب واخض، وؤًًا

ت   –ما، بال ؤن ٨ًىن َظا الصسو ناخب عؾالت ؾماٍو
ً
ؤو ناخب صٖىة خ٤  -ؤي هبُا

  –حؿحر ٖلى ههج عؾالت 
ً
 مً بطن ٟٞٗل الكُ -ؤي ولُا

ً
ضًه البض مً ؤن ٨ًىن زالُا ش م٘ مٍغ

إلاعاصة الظاجُت واملُل الصسصخي ؤي ؤن ًخىخض مغاصٍ م٘ مغاصٍ حٗالى، ؤي ؤن ٨ًىن ٖمله 

 لىظه هللا حٗالى.
ً
 زالها

ً
 ًٖ ؤي مغصوص شسصخي ؤو ؤًت ٞاثضة صهُىٍت ؤي ٨ًىن ٖمال

ً
 مخجغصا

 

٣ت ٍغ ضًً، َو  خٟاْه ٖلحهم ٖلى ٦ثرتهم ٞإما ٦ُُٟت حٗامل الكُش املغقض م٘ ظمُ٘ املٍغ

بت عباهُت وخضؽ زام  وؤزخالٝ مكاعبهم وؤَىائهم وؤمؼظتهم، ٞإن طل٪ ًخم بمؿاٖضة مَى

ىا مً زال٫ ما ؾب٤ ؤن مً بحن نٟاث الكُش  ًخمحز بهما الكُش صون ب٣ُت الىاؽ و٢ض ٖٞغ

ضًه وبهظا الؿغ ًُل٘ ٖ لى ال٩امل ، ٦ىهه طا َمت وؾغ م٘ عبه، ٞهى بهظٍ الهمت ًغبي مٍغ

، ؾاٖضَا ٖلى 
ً
 ؤو يٟٗا

ً
٢لىبهم وزٟاًا هٟىؾهم، ٞإن وظض في بٌٗ جل٪ الىٟىؽ اٖىظاظا

ض في ي٤ُ ؤو قضة، ٞإن الكُش ٌُٗىه ٖلى  الخ٣ىٍم وؤٖاجها ٖلى الخجاوػ، وبطا ما و٢٘ املٍغ

ضًه،  خمل بٌٗ ؤخماله، ٧ي ًس٠ٟ ًٖ ٧اَله، و٧ل طل٪ ًخم بكٍغ خٟٓه ؤؾغاع مٍغ

ض مً ز٣ت بدُض ال ًُل٘ ؾىاٍ ٖلحه ا، ألن طل٪ مً باب خٟٔ لاماهت وألن َظا الخٟٔ ؾحًز

 
ً
 لهم وزؼاهت لهمهم وخغػا

ً
ضًه واَمئىاجهم بلى صخبخه، ُٞجٗله طل٪ ))مؿتراخا مٍغ

م ًٖ  ٤، ٞال ًىَٟغ  لهم في الٍُغ
ً
 لهم ومشبخا

ً
 وم٣ىٍا

ً
 ومصجٗا

ً
م وملجإ لهم و٦هٟا ألؾغاَع
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ً
ً مهاخبخه، و٧ل طل٪ ٨ًىن مصخىبا ٤ ٖو ؤي ب٣هض  (0)بال٣هض بلى هللا ٖؼ وظل(( الٍُغ

ما٫ و ػالذ الهمم  الخ٣غب بلُه وههغة صًىه وزضمت ٖباصٍ، ولىال َظا ال٣هض لبُلذ لٖا

ى نض١  وعٞٗذ لاؾغاع، ؤي لبُل الخهىٝ بغمخه، ألن ؤخض ؤَم ؤع٧اهه ٢ض ؾ٣ِ، َو

 الكُش وؤماهخه.

 

 فــي حٗاملــ
ً
 لب٣ــا

ً
ؿــخدب فــي الكــُش املغقــض ؤن ٨ًــىن خهــُٟا ضًــه، بدُــض َو ه مــ٘ ه٣ــاثو مٍغ

، ؤم 
ً
 ؤم هٟؿــــُا

ً
 ؤم ؤزال٢ُــــا

ً
ُا  قــــٖغ

ً
، ؾــــىاء ٧ــــان زلــــال  مــــا ًى٨ــــٍغ

ً
ــــضٍ ؤمــــغا بهــــه بطا ملـــــ مــــً مٍغ

 ٖلـــى ٖـــضم زلـــ٘ 
ً
 ٖـــً ؤصاء الٗبـــاصاث ولاط٧ـــاع ؤم بنـــغاعا

ً
 ٖـــً ههـــج الؿـــلى٥ ؤم ج٩اؾـــال

ً
اهدغاٞـــا

ٗٓـه ٞـإن ٖلُـ (0)الهٟاث الغصًئت امل٣ُٗت للؿـلى٥ ٧العجـب ولاهاهُـت وال٨بـر ه ؤن ًىصـخه َو

ـــاص بـــه فـــي الؿـــّغ صون الٗلـــً وفـــي السٟـــاء صون الجهـــغ وؤن ال ًٟطـــخه ؤمـــام صـــخبه، ٞـــةطا مـــا  ٍو

 بهـىعة ٚحـر مباقـغة ومـً 
ً
ً، ٞٗله ؤن ٩ًلمهم ظمُٗا ؤعاص الكُش ؤن ٌٗمم الٟاثضة ٖلى آلازٍغ

ؿـــخدب للكـــُش ؤن  صون حُٗـــحن ؤو جدضًـــض، ملـــا فـــي طلـــ٪ مـــً جىٟحـــر وبخـــغاط و٦كـــ٠ لؤلؾـــغاع، َو

ٌؿخٗحن ٖلى َظا لامغ بؿغص ال٣هـو ويـغب لامشـا٫ والخدـضر ٖـً هٟؿـه ؤو ٖـً ؤشـسام 

ُـــــــب   مــــــً التَر
ً
دــــــغم ٖلــــــى جًــــــمحن ٦المــــــه ؤلىاهــــــا مــــــً ػمــــــً ٚــــــابغ واظهــــــىا الخالــــــت طاتهــــــا، ٍو

ُب، وؤن ًضٖمه ب٨الم هللا حٗالى وخضًض هبُه)  (.والتٚر

 

ال٣ـاصع، لىظـضا ؤهـه ؤؾـلىب وبهىا لى ص٣٢ىا في ؤؾلىب الخٗامل الظي ًىصر بـه الكـُش ٖبـض 

ٖلمــي ٌٗخمــض ٖلــى جــىدي ؤًٞــل الؿــبل فــي الخٗــاَي مــ٘ الــى٣و البكــغي الــظي ال ٌٗــضو ٦ىهــه 

، ومـــــغة جلــــى ؤزـــــغي جخجلــــى ؤمامىـــــا زبــــرة الكـــــُش ٖبــــض ال٣ـــــاصع 
ً
 خُاجُــــا

ً
ُــــغة واٖخُاصًـــــا َبُٗــــت ٞو

ت، ٞاإلوؿــان بُبٗــه ال ًمُــل بلــى ؤن ًىاظــه بُٗىبــه  بهــىعة الٟاث٣ــت فــي َبُٗــت الــىٟـ البكــٍغ

مباقغة، وال ًدب ؤن ٌٗغي ؤمام الٛحر، وفي امل٣ابل ٞإهه ًدـب ؤن ًـغي ونـىعجه م٨ٗىؾـت فـي 

 بخإًُـــض 
ً
 ٞإهـــه ًـــظًٖ ؤ٦ثـــر ُٞمـــا لـــى ٧ـــان ال٨ـــالم الـــظي ٌؿـــمٗه مـــضٖىما

ً
ً، وؤزحـــرا ججـــاعب آلازـــٍغ

 ؾماوي. 

 

ظي وؤما في الخالت التي ًخُل٘ ٞحها الصـسو بلـى الخهـضع للمكـُست وإلاعقـاص، فـي الى٢ـذ الـ

ال ًخــــىٞغ فــــي هٟؿــــه الاؾــــخٗضاص لــــظل٪، خُــــض ال ًدصــــخى ُٞــــه ؤي قــــٍغ مــــً الكــــغوٍ آلاهٟــــت 

الــظ٦غ، وال حكــخمل هٟؿــه ٖلــى ؤي هــٕى مــً ؤهــىإ آلاصاب وال٨مــاالث الغوخُــت  ولازال٢ُــت بــل 

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1191ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
ًطي  ا ُر ك س  اِيزضل أن هص   ادٌيت  اؼل ُةل وبيألدص من ي ر اعجم ل جلس مً أدؼط  مط ض  اىٌؼُة   1ر

كلي٘  ال يزل ألج ي إن أهللد وج ل د  ز  اىٌؽل ُس جؼِؽ  ال س مً كحن   كع وح ل ألج ي ثسدله  ز  زح ؼة أل 
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ـــضًً وبلخـــاخهم و٦ثــــرة  ٖلـــى ال٨ٗــــ مـــً طلـــ٪، بط ًلمـــــ ُٞـــه يـــ٤ُ الهـــضع ؤمــــام ب٢بـــا٫ املٍغ

جهـــــل ؤبؿـــــِ مىـــــاهج اخخُـــــاظهم الُـــــه، وؤهـــــه ًٟصـــــخ ي لاؾـــــغاع وال ًدٟـــــٔ الٗهـــــىص ولاماهـــــاث ٍو

٤. الكُش ٖبض ال٣اصع مً ظاهبه ًىصر َظا إلاوؿان ؤن ٌٗـؼ٫ هٟؿـه  الؿلى٥ ومباصت، الٍُغ

ٗىُــه  ٖــً َــظا املىهــب، ألهــه ال ًهــلر للخإصًــب، بــل َــى ؤخــىط مــً ٚحــٍر بلــى شــسو ًاصبــه َو

الخمؿــ٪ بُمىخــه، ٞلــُٗلم ؤهــه مــً  ٖلــى مجاَــضة هٟؿــه وجغوًٍــها. ٞإمــا بن ٧ــابغ وؤنــغ ٖلــى

٤ الظًً ًذجبىن الٗباص ًٖ مٗبىصَم، ألهه لجهله ًىظههم بلى ٨ٖــ ٢هـضَم  ٢ُإ الٍُغ

 ومغاصَم.

 

 ؤو 
ً
 صهُىٍــــا

ً
بطن ٞالكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع، ال ٌٗــــض املكــــُست الهــــىُٞت وبعقــــاص الىــــاؽ، مُمدــــا

، ؤو اجهــا ل٣ــب ًم٨ــً ؤن ًدىــاٞـ ٖلُــه املخىاٞؿــىن ب
ً
 اظخماُٖــا

ً
ال٣ُــل وال٣ــا٫ وإلاصٖــاء م٨ؿــبا

ال٩ـــــاطب. ؤجهـــــا فـــــي خ٣ُ٣ـــــت لامـــــغ ؤماهـــــت ز٣ُلـــــت ومؿـــــاولُت ظؿـــــُمت ال ًدخملهـــــا ؤو ًـــــخم٨ً مـــــً 

ـــ٤ جإصًـــب   و٢بـــل ٧ـــل شـــخيء، ٖـــً ٍَغ
ً
بُٖائهـــا خ٣هـــا، بال مـــً جـــىٞغ ُٞـــه الاؾـــخٗضاص لـــظل٪، ؤوال

 حهخـــضي بىاؾـــُخ
ً
ـــ٤ ٧ـــي ج٨ـــىن ٢ـــضوة ومىـــاعا ـــ٤ مىـــاهج الٍُغ ه هٟؿـــه وبٖـــضاصَا وجغبُتهـــا ٖلـــى ٞو

ـ٤  : ٖـً ٍَغ
ً
 فـي ال٣ٗـى٫، وزاهُـا

ً
 في ال٣لـىب و٢ىلـه هاٞـظا

ً
َالب الىنى٫، و٧ي ٨ًىن ؤمٍغ هاٞظا

ـ٤ حؿـلخه  ى لاَم، ٖـً ٍَغ : َو
ً
ُما في ؤًضي الىاؽ، وزالشا ٖباصجه  وج٣ىاٍ وػَضٍ في الضهُا ٞو

 للٟٛلــــت والكــــ٪ والسُــــإ ان 
ً
٣ــــت وجم٨ىــــه مجهمــــا بدُــــض ال ًتــــر٥ مجــــاال ٗت والٍُغ بٗلمــــي الكــــَغ

 با بلى ؤٖماله.ًدؿغ 

 

ولىــا ؤن وؿــإ٫ ٢بــل ؤن هيخهــي مــً مىيــٕى صــخبت الكــُش: مــً ؤًــً ٌؿــخ٣ي الكــُش املغقــض 

ُت   مـً الٗلــىم الكــٖغ
ً
٨دؿــب زبراجــه؟. ًجُـب الكــُش ٖبــض ال٣ـاصع: ؤهــه ٌؿــخ٣حها ؤوال ـه ٍو مٗاٞع

باصاتها وخاللها وخغامها، وؤهـه ال مىٟـظ وال مؿـخ٣ى لـه ٚحـر طلـ٪، ٞإمـا مـً بصعـى  بمٗامالتها ٖو

ــت باملغاجــب  ــا١. وؤمــا َــب الىٟــىؽ وال٣لــىب واملٗٞغ
ّ
 مــً ٚحــر َــظا املهــضع، ٞهــى ٧ــاطب ؤٞ

ً
قــغبا

ُت وال (0)وامل٣امـــاث ولاخـــىا٫، ٞخلـــ٪ مٗـــاٝع لضهُـــه  بلـــى ظىـــب مـــ٘ الٗلـــىم الكـــٖغ
ً
، حؿـــحر ظىبـــا

لـى مـا ًٟـخذ  جدُض ٖىا ٢ُض قٗغة، و٦ىجها لضهُت ٞهظا ٌٗجي ؤجها حٗخمض ٖلى خـضؽ الهـىفي ٖو

 ٞـإن طلـ٪ ال ًلغـي صوع الٗبـض  هللا حٗالى
ً
به ٖلـى ٢لبـه مـً الٟخـىح الغباهُـت، و٦ىجهـا لضهُـت ؤًًـا

ــه وبزالنــه  فــي جدهــُلها وإلاٞــاصة مجهــا، بط بجهــا حٗخمــض بالضعظــت الاولــى ٖلــى ج٣ــىي الٗبــض ووٖع

ـ مىهجـه الهـىفي مـً  م٨ىىا ؤن هلمـ َىا خغم الكُش ٖبض ال٣ـاصع ٖلـى ج٨ـَغ في ٖباصجه. ٍو

الهـىُٞت املخاخـت، بط بن ظمُـ٘ جلـ٪ الشمـاع بمـا فـي طلـ٪ املٗـاٝع اللضهُـت،  زال٫ ٧ل املٟغصاث
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 وعٖاًـت مـً الٗبـض ومباع٦ـت مـً الـغب زاهُـت، ٖلـى 
ً
 للٗبض و٦ـالءة للـغب ؤوال

ً
ال حٗضو ٦ىجها ٚغؾا

 ًٖ مٓلت ؾبا١ الٗىاًت إلالهُت.
ً
 ؤن ٧ل َظٍ املىاوباث ال جسغط ؤبضا

 

صـــــخبت لازـــــىان، وهـــــي الٗال٢ـــــت التـــــي جـــــغبِ بـــــحن وبٗـــــض صـــــخبت الكـــــُش فـــــي لاَمُـــــت، جـــــإحي    

، البـــــض مـــــً ؤن  ــــضًً املخدل٣ـــــحن خـــــى٫ الكــــُش طاجـــــه. وببخـــــضاًء ٞــــإن صـــــخبت مـــــً َــــظا الىـــــٕى املٍغ

جدخـــىي ٖلـــى الكـــغوٍ ال٨ُٟلـــت بـــضًمىمتها، ٧ـــالخغم ٖلـــى وخـــضة الجماٖـــت وججىِـــب ٖىامـــل 

ـ ه٨ـــغان الـــظ اث مـــ٘ حٗٓـــُم الٟغ٢ـــت والكـــ٣ا١، وبطابـــت ؤؾـــباب لاهاهُـــت وخـــب الٓهـــىع وج٨ـــَغ

قــإن ؤزــال١ الىبالــت ٧الخىايــ٘ والُٗــ٠ وال٨ــغم والىجــضة ..الــا وفــي الخٟهــُل، ٞــإن صــخبت 

ــض ؤن ًخدلــى باإلًشــاع والٟخــىة وؤن ٌٗخــاص ٖلــى الخجــاوػ ٖــً ؤزُــاء  (0)لازــىان جٟــغى ٖلــى املٍغ

 ٖلـــى ؤخـــض مـــجهم وال 
ً
ً وؤن ٌٗمـــل ٖلـــى زـــضمتهم فـــي ٧ـــل لاو٢ـــاث وؤن ال ًـــغي لىٟؿـــه خ٣ـــا آلازـــٍغ

 
ً
 ٖلُـه بىنـٟه ظـؼءا

ً
ًُالبهم بإي خ٤، بل بال٨ٗـ مً طل٪ ؤي ان ًغي ل٩ل واخـض مـجهم خ٣ـا

 بـــــالخغم ٖلـــــى ٖـــــضم الخ٣هـــــحر 
ً
فـــــي ٧ـــــل  مـــــً الجماٖـــــت، و٧ـــــل طلـــــ٪ ًيبغـــــي ؤن ٨ًـــــىن مصـــــخىبا

 الخاالث.

 

ٗـض َـظا  ٟٗلىن َو ومً آصاب الصخبت م٘ لازىان، بْهاع املىا٣ٞت لهم في ٧ل ما ٣ًىلىن ٍو

 ل٨شحـر مـً ٖىامـل الكـخاث 
ً
مً الٗىامل لاؾاؾُت في اظخمـإ ال٣لـىب وجألٟهـا، ألن ُٞـه ججىبـا

٣ـــــت ؤو  مُـــــت. ٖلـــــى ؤهـــــه لـــــِـ فـــــي َـــــظا الٗامـــــل هٟـــــا١ بظخمـــــاعي ٖلـــــى خؿـــــاب مبـــــاصت الٍُغ الَى

، بط بن ٖهــــبت ًجمٗهــــا ط٦ــــغ هللا حٗــــالى وخبــــه ؾــــخجخم٘ مج املــــت ٖلــــى خؿــــاب مبــــاصت الكــــٕغ

 ٖلــــى ؤٞٗــــا٫ السحــــر والهــــالح، ول٨ــــً ٢ــــض ًسخلــــ٠ ؤٞغاصَــــا فــــي الخٟانــــُل الٗملُــــت التــــي 
ً
خخمــــا

خ٣ـاص. ٞإمـا بن وظـض مشـل َـظا السلـل، ٞـإن ؤمـٍغ متـرو٥ لكـُش   فـي الـضًً ؤو فـي الٖا
ً
حك٩ل زلال

٣ـــت وخـــضٍ ٞهـــى الـــظي ً ٗالجـــهالٍُغ  ٖلـــى (9)ٟتـــي ُٞـــه َو
ً
ـــظا الخٟـــغص فـــي املغظُٗـــت ٌٗـــحن ؤًًـــا . َو

 جشبُذ وخضة الجماٖت.

 

تــراى ٖلــى بٗــٌ مــا ًهــضع مــً بزىاهــه   ٖلــى الٖا
ً
ــض فــي هٟؿــه بلخاخــا وؤمــا بطا مــا وظــض املٍغ

ٞٗلُه في َظٍ الخالت ؤن ٩ًاٞذ ٧ي ٨ًىن مٗهم وفي نٟهم يض هٟؿه، وفـي الى٢ـذ هٟؿـه ؤن 

ـــــظاع   َــــــى: جــــــغ٥ مســـــالٟتهم ومىــــــاٞغتهم ومجــــــاصلتهم ًٟـــــدل لهــــــم ٖــــــً لٖا
ً
٨ــــــىن قــــــٗاٍع صاثمـــــا ٍو

. ٞإمــا بن زالٟــه (0)وممــاعاتهم ومكــاصصتهم وفــي السالنــت الخٗــامي ٖــً ُٖــىبهم مــا ؤم٨ىــه طلــ٪

                                                 
 اٌحح  –و احذلّ مم  اىيغ رذلّ تؼً ٌلطي  ا ُر ك س  اِيزض  اٌحى  ر ج ي: تٌف  اؼط مم   كع وح    1ر
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ى ٌعجـؼ ؤن ًىا٣ٞـه ٖلُـه، ُٞم٨ىـه ٖىضثـظ ؤن ٌؿـلم لـه ٖلـى  ؤخض لازىان في ؤمغ مً لامىع َو

ــظٍ الامــىع وبن ٧ــان ٌكــ٤ ٖلــى ؤمــٍغ فــي الٓــاَغ، فــي الى٢ــذ الــظي ًًــمغ ُٞــ ه زــالٝ طلــ٪، َو

ـى:  إتهـا جسـ٠ خـحن ًًـخى بهـا ٖلـى املدـغاب لا٢ـضؽ َو املغء بجُاجها فـي ٧ـل لاو٢ـاث، بال ؤن َو

ــــــض وجٟكــــــل  ٟكــــــل املٍغ وخــــــضة ال٣لــــــىب وجماؾــــــ٪ الجماٖــــــت ألهــــــه بٛحــــــر طلــــــ٪ ًٟكــــــل الكــــــُش ٍو

٣ت.  الٍُغ

: جــىدي خؿــً املٗاقــغة مٗهــم 
ً
ــخم طلــ٪ بةْهــاع البكــغ ومــً ٞــغوى صــخبت لازــىان ؤًًــا ٍو

ــت، ٞإمــا ؾــتر  هم ب٩ــل لاو٢ــاث، وفــي امل٣ابــل، ٖــضم بيــماع الٛــل وامل٨ــغ وؾــىء الٍُى فــي وظــَى

 عظـــٕى 
ً
، وؤًًـــا ُـــاصة املغضـــخى والٟٗـــى ٖمـــً ؤْهـــغ مـــً لازـــىان بٗـــٌ الٓلـــم لٛحـــٍر الُٗـــىب ٖو

 بـــإجهم 
ً
ـــض باملالثمـــت ٖلـــى هٟؿـــه فـــي م٣ابـــل بؾـــاءة لازـــىان بلُـــه، واٖخ٣ـــاصٍ ظاػمـــا مـــإمىعون املٍغ

اظـل  وؤن ٢لىبهم بُض هللا حٗالى ٣ًلبها ٠ُ٦ ٌكاء، وبن بؾاثتهم جل٪ ما هـي بال جدـظًغ عبـاوي ٖو

ضًً. ُض ٖغي الصخبت بحن املٍغ ه، ٧ل طل٪ ًىٟ٘ بال ق٪ في جَى  ٣ٖىبت ظغاء طهب ؤ٢تٞر

 

 ٖلـى ؤخـض مـً 
ً
ـض مل٨ـه ممىىٖـا ومما ًهب في صًمىمت الصخبت م٘ لازىان، ؤن ال ًغي املٍغ

ه وفــي الى٢ــذ هٟؿــه ؤن ال ًــخد٨م فــي مل٨هــم بٛحــر بطن ؾــب٣ذ مــجهم، وال ًسٟــى مــا لهــظا بزىاهــ

ــــض، ٞهــــى ايــــاٞت بلــــى حعجُلــــه فــــي اؾــــخمالت ٢لــــىب  الٟٗــــل مــــً ٞىاثــــض عوخُــــت ظمــــت ًجىحهــــا املٍغ

ـض والخجـغص والـخسلو مـً  ـض لخـالتي الَؼ  ٖلى حعجُل ا٦دؿـاب املٍغ
ً
بالزىان، ٞإهه ٌٗمل ؤًًا

وؿــــان بطا اصعــــى مل٨ُــــت شــــخيء، ٞــــإن طلــــ٪ الصــــخيء فــــي الخ٣ُ٣ــــت َــــى ٖبىصًــــت الخاظــــاث، ألن إلا

و ل٨ــً بمــا ؤن مُــل إلاوؿــان بلــى الخملــ٪  (9)الــظي ًخمل٨ــه، بط )بن املــغء ٖبــض ملــً ػمامــه بُــضٍ(

 ُٞـــه، ٞـــإن ؤًٞـــل وؾـــُلت لـــه ٧ـــي ًـــخسلو مـــً طلـــ٪ هـــي: ؤن ًـــغي ؤن ظمُـــ٘ 
ً
 َبُُٗـــا

ً
ٌٗـــض مـــُال

 هلل حٗـــالى، ٞـــإن ٧ـــل لاقـــُاء التـــي فـــي ًضًـــه، هـــي فـــي خ٣ُ٣ـــت لامـــغ ملـــ
ً
٪ هلل حٗـــالى، ومـــا ٧ـــان مل٩ـــا

ـض ججاَـه َـى ؤخ٩ـام الكـٕغ  الٗباص مدؿاوون ُٞه، ٞإما ما ٧ان في ًض الٛحر، ٞـإن مـا ٣ًُـض املٍغ

ــــــض والــــــىعٕ ــــــض ٖلــــــى هٟؿــــــه ولــــــم ًُالــــــب (0)والَؼ ــــــظٍ ال٨ــــــىابذ ال حٗمــــــل بال بطا َب٣هــــــا املٍغ . َو

ً باالمخشا٫ لها.  آلازٍغ

 

 ٖلـــى انـــالح لاٞـــغاص ؤهٟؿـــهم ان ؾـــغ ٢ـــىة الخٗـــالُم الهـــى 
ً
ُٞت جيبـــ٘ مـــً ٦ىجهـــا جغ٦ـــؼ ؤؾاؾـــا

ـــضًً بهـــا، ولـــظا ٞـــإن  ً مـــً زـــال٫ بًمـــان املٍغ ـــا فـــي آلازـــٍغ ٞهـــي حؿـــخمض مهـــضا٢ُتها و٢ـــىة جإزحَر

 ال ٌٗجـــي بٖٟــــاء 
ً
ـــض ٖلـــى الىٓـــغ بلـــى ُٖـــىب هٟؿـــه ؤوال جإ٦ُـــض الكـــُش ٖبـــض ال٣ـــاصع ٖلـــى خـــض املٍغ

ً مً طل٪، وبهما ٌٗجـي ؤن ًباقـغ ٧ـل  ً آلازٍغ ٞـغص بمٗالجـت هٟؿـه ومـً ٚحـر ؤن ًُالـب آلازـٍغ

                                                 
 .1316ا – 3ج/ – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر
 .1316ا – 3ج/ –  خّ كع وح    اوىُة اؼيابي –  جُ و    1ر
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ــض بلــى بنــالح  بــظل٪، ألن َــظٍ املُالبــت ؾدكــٛله ٖــً مؿــٗاٍ الخ٣ُ٣ــي ٞــاطا مــا جىظــه ٧ــل مٍغ

 هٟؿه، ٞإن مجمٕى َاالء ؾِك٩ل يغوعة ظماٖت نالخت.

 

ــــض  : خٟــــٔ ال٣لــــب مٗهــــم، ؤي ؤن ال ٌؿــــدشحر املٍغ
ً
وممــــا ًلخدــــ٤ بــــأصاب صــــخبت لازــــىان ؤًًــــا

ىهـه ختـى لـى ٖلـم ُٞـه نـالخهم وؤن خُٟٓتهم ؤو ٚ خم طل٪ بإن ًخجىب ٞٗل مـا ٨ًَغ ُٓهم، ٍو

جتهـض ٖلـى ؤن ال ًًـمغ ألخـض  م ٖلى ج٣بل ؤمغ مىه ختى لى ٖلم ؤهه الهىاب بُٗىـه. ٍو ال ًجبَر

، وبن ملـــ م٣ابلخــه بــظل٪ مــً بًٗــهم، بــل ٖلُــه ؤن ًٓهــغ لهــاالء الُٗــ٠ 
ً
 ؤو ٚــال

ً
مــجهم خ٣ــضا

ــل مــا فــي ٢لــبهم ججاَــه، ٞــإن ولــحن الجاهــب وان ًبــاصئهم بال ٍؼ ؿــالم ٖلــه ٌُٗــجهم ٖلــى ؤهٟؿــهم ٍو

ــض مــً ٞٗــل السحــر وإلاخؿــان، ختــى ًبلــٜ  ٍؼ ٣ــه بهــم ٍو ٖــضم الاؾــخجابت ٞٗلُــه ؤن ٌؿــخمغ ٖلــى ٞع

مـــجهم مـــغاصٍ ال لؿـــالم هٟؿـــه َـــى، بـــل لكـــٟاء هٟىؾـــهم ممـــا ابخلـــىا بـــه ٞإمـــا بن خـــضر ال٨ٗــــ 

 مــً ؤخــ
ً
 وهٟــىعا

ً
ــض فــي هٟؿــه اؾدُداقــا ض لازــىان، مــً ظــغاء ؤطي ؤو ؾــىء بــضع مىــه، وملـــ املٍغ

ـــل َـــظٍ الخالـــت ٖـــً هٟؿـــه، ٞـــان عجـــؼ ٞٗلُـــه ؤن  ٞٗلُـــه ؤن ال ًٓهـــغ لـــه طلـــ٪ و ًجتهـــض ٧ـــي ًٍؼ

حر جل٪ آلاصاب ٞـإن الكـُش ٖبـض ال٣ـاصع (9)ًالػم زضمخه ومؿاٖضجه ختى ًضع٦ه الكٟاء الخام ٚو

ــــض مــــ٘   مخٗــــضصة ألهــــىإ ؤزــــغي مــــً الصــــخبت ٦ــــأصاب املٍغ
ً
لاَــــل والىلــــض وآصابــــه فــــي ًــــظ٦غ آصابــــا

ؿــم  ــض َو حــر طلــ٪ ممــا ٌكــمل ٧ــل ٞٗالُــاث املٍغ الؿــٟغ وآصابــه فــي الؿــمإ وآصابــه ٖىــض لا٧ــل ٚو

 .(2)ظمُ٘ مغا٤ٞ خُاجه بمِؿم لاصب الهىفي

 

ٞــإطا مــا ٖــضها بلــى مىيــٕى صــخبت لازــىان ٖىــض الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع، ٞاهىــا ال هجــضَا جــإحي    

ىُــــاء و صــــخبخه مــــ٘ ٖلــــى خــــا٫ واخــــضة، بــــل َــــى ٣ًؿــــمها ٖلــــ ــــض مــــ٘ لٚا ى ٢ؿــــمحن: صــــخبت املٍغ

ال٣ٟــغاء، وبـــحن َــظٍ وجلـــ٪ ج٣ـــىم ٞغو٢ــاث ٦بحـــرة جهــل بلـــى خـــض الخٗــا٦ـ، بط بن الصـــخبت مـــ٘ 

 بلــى الخٗــؼػ ٖلــحهم وجــغ٥ الُمــ٘ ٞــحهم و٢ُــ٘ لامــل بُٗــائهم وبزــغاظهم 
ً
ىُــاء حؿــدىض ؤؾاؾــا لٚا

ــــ٤ بال٩امــــل مــــً ال٣لــــب، ألن ال٣ٟحــــر الهــــىفي بمــــا ؤن ٨ًــــىن ٢ــــض ا زخــــاع ال٣ٟــــغ بةعاصجــــه ٖــــً ٍَغ

ـــض، ٧ـــي ٌُٗىـــه طلـــ٪ ٖلـــى الٟـــالح فـــي الؿـــلى٥ ل٨ـــىن ٚجـــى املـــا٫ َـــى بخـــضي  لـــب الَؼ الخسلـــي َو

ـــض فـــي مٗغاظـــه الغوحـــي ملـــا ًىعزـــه املـــا٫ فـــي ال٣لـــب مـــً  ؤنـــٗب ال٣ٗبـــاث التـــي حُٗـــ٤ ج٣ـــضم املٍغ

مـــــــا٫  ـــــــظٍ ٧لهـــــــا مـــــــً مدبُـــــــاث لٖا الاقـــــــخٛا٫ بـــــــه والســـــــٝى ٖلُـــــــه والخـــــــغم ٖلـــــــى بهماثـــــــه، َو

بـه لـه وا ،  ول٨ـً فـي الى٢ـذ هٟؿـه ال ٚع
ً
لٗباصاث والاط٧اع. وبما ؤن ٨ًىن َى ٣ٞحر الخـا٫ ؤنـال

٤ الخجغص والخس٠ٟ، ٧ي ًهل بِؿغ بلـى الثـراء الغوحـي  في مل٪ الضهُا ومخاٖها، ألهه ازخاع ٍَغ

 ٖلـــى ج٣بـــل ويـــٗه 
ً
وامللـــ٪ الـــظي ال ًـــؼو٫. وؤمـــا الخالـــت الشالشـــت التـــي ٨ًـــىن ال٣ٟحـــر ٞحهـــا مجبـــرا

                                                 
  ادٌحة هٌؼهي.  - زدسض هٌؼه –  جُ و    1ر
 .1317ا – 3ج/ – زدسض هٌؼه  –  جُ و    3ر
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خالــــه و٢لــــت خُلخــــه، بدُــــض بهــــه ًخدــــحن الٟــــغم ٧ــــي ًٟلــــذ مــــً مهــــحٍر و ًلخدــــ٤ بغ٦ــــب  لٗؿــــغ 

لُـــه  ىُـــاء، ٞـــإن َـــظٍ هـــي خـــا٫ ؤٚلـــب الٗـــىام وهـــي ال جىـــضعط يـــمً الخـــاالث الهـــىُٞت. ٖو لٚا

خ٣ـاص وفـي الخى٧ـل   فـي الؿـلى٥ وفـي الٖا
ً
 ٦بحـرا

ً
ٟٞي ٧لخا الخـالخحن لاولـى والشاهُـت، ٞإهـه ٌٗـض زلـال

 لُٗـــــــائهم وفـــــــي الغيـــــــا بـــــــاهلل حٗـــــــا
ً
ىُـــــــاء َلبـــــــا ـــــــض ال٣ٟحـــــــر بلـــــــى ؤ٢غاهـــــــه لٚا لى، بطا مـــــــا ج٣ـــــــغب املٍغ

 لُٟٗهـم ألن َـظا الخ٣ــغب ٌكـ٩ل آٞـت ظامدـت جل٣ــ٠ ٧ـل الشمـاع الغوخُـت ولاصبُــت 
ً
واؾـخٗضاصا

ـــــض ـــــض مـــــً هٟؿـــــه العجـــــؼ ٖـــــً ججىـــــب مشـــــل َـــــظا املُـــــل، (0)ولازال٢ُـــــت للمٍغ . ٞإمـــــا بن ملــــــ املٍغ

 فـــي ٖؼمـــه ٖ
ً
ايـــاجه ومجاَضاجـــه ٞـــاألولى بـــه بن ٧ـــان نـــاص٢ا لـــى الؿـــلى٥، ؤن ٣ًبـــل ؤ٦ثـــر ٖلـــى ٍع

عجل بخُىَٗها و٦بذ ظماخها. ، ٧ي ًسال٠ بظل٪ َىاء هٟؿه َو  وؤط٧اٍع

 

 ٖلـــى طلـــ٪، ٦ـــإن ج٨ـــىن صـــخبتهم 
ً
ىُـــاء، و٧ـــان مجبـــىعا ـــض بصـــخبت لٚا ٞإمـــا بطا مـــا ؤبخلـــى املٍغ

ش ٖبــض وظبــذ فــي ؾــٟغ ؤو مســجض ؤو عبــاٍ ؤو ؤي ٖمــل مكــتر٥، ٟٞــي َــظٍ الخالــت ًىصــر الكــُ

 فــي الخٗامــل 
ً
ــظا الخ٨ــم وبن ٧ــان ٖامــا ال٣ــاصع ؤن ج٨ــىن مهــاخبتهم م٣غوهــت بدؿــً السلــ٤، َو

ىُــاء وال٣ٟــغاء ٖلــى خــض الؿــىاء، بال ؤهــه مــً خُــض الخسهــُو  ً، بط بهــه ٌكــمل لٚا مــ٘ آلازــٍغ

ىُــاء با٦دؿــابه نــٟت ال٣ٟــغ وزالنــه مــً بــالء  ــض لىٟؿــه ًٞــُلت ٖلــى لٚا ٌٗجــي: ؤن ال ًــغي املٍغ

 لــه ومــ٘ ٖلــّى  الٛجــى، بــل
ً
 ٖلُــه ألهــه مــ٘ َُــب ِٖكــه ازخــاع املجاَــضة مىهجــا

ً
ًــغي للٛجــي ًٞــال

 ٖىــــض عبــــه بســـــساثه 
ً
قــــإهه ازخــــاع مهــــاخبت ال٣ٟــــغاء وألهــــه ٢ــــض ًٟــــى١ الٗابــــضًً مجزلــــت و ظاَــــا

 
ً
ــض ال٣ٟحــر ٧ــي ال ًــغي لىٟؿــه ٢ــضعا و٦غمــه و ٦ثــرة بهٟا٢ــه ٖلــى ال٣ٟــغاء، و٧ــل طلــ٪ ٌٗخ٣ــض بــه املٍغ

 ))ألن مــــً ظ
ً
 ٞــــال وػن لــــه((ؤو وػهــــا

ً
 ٞــــال ٢ــــضع لــــه ومــــً ظٗــــل لهــــا وػهــــا

ً
وؤمــــا (0)ٗــــل لىٟؿــــه ٢ــــضعا

ؿض ٖلحهـا ٧ـل مىاٞـظ  ض ؤن ًٟٗله في جل٪ الخالت ٧ي ًدهً هٟؿه َو ؤًٞل ما ًيبغي ٖلى املٍغ

٣بـــل ٖلـــى مـــىالٍ ب٩لـــه، ُٞٗـــىص مـــ٘  إلاعبــا٥ وال٨ـــضع، ٞهـــى ؤن ًســـغط الـــضهُا مـــً ٢لبـــه بال٩امـــل ٍو

ا.خالخه جل٪ ال ًًٍغ بن ؤ٢بلذ ٖل  ُه الضهُا ؤم ؤصبغث ؤو بن ٖاقغ ٚىحها ؤم ٣ٞحَر

 

دؿـً بلُـه  ض َى هٟؿه مً ؤَل الٛجـى، ٞـإن ٖلُـه ؤن ًخـإصب مـ٘ ال٣ٟحـر ٍو ٞإما بن ٧ان املٍغ

 فـي 
ً
بالخىاي٘ والخ٣غب وبظ٫ املا٫، ال ًٖ ٠ُٖ و مضاعاة ول٨ً ًٖ اٖخ٣اصٍ بـإن لل٣ٟحـر خ٣ـا

ي مــــً الخدلــــي بهــــٟاث ال٨ــــغم والصــــجاٖت مالــــه ؤُٖــــاٍ هللا حٗــــالى لــــه، وفــــي َــــظا مــــا ُٞــــه للٛجــــ

لـــــب املؿـــــاواة مٗهـــــم، وهـــــي ممـــــا ال ٚجـــــى للهـــــىفي ٖـــــً الخدلـــــي بهـــــا  ً َو وإلاًشـــــاع وخـــــب آلازـــــٍغ

وخُاػتهـــا. وؤًٞـــل مـــا ٖلـــى الٛجـــي ؤن ًٟٗلـــه َـــى: بال ٌٗخ٣ـــض لىٟؿـــه الًٟـــل ٖلـــى ال٣ٟـــغاء بـــل 

                                                 
 : ررمً ثظلظم اوجي ألح  مي  ز ًسًه اسكم هص   اطأي ً ن  ا ُر ك س  اِيزض ٌؼخ هس رحسًث  اىبي محلس ر  1ر

ّ   خّ كع  أهـط  اآللز  –و  خسًث ضو   إرً مؼلىز  – 1193ا – 3ج/ –وح   شهم رلسي زًىه    اوىُة اؼيابي ػٍط
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وبقــغا٥ ٖلُــه ؤن ًــغي فــي ال٣ٟــغ ًٞــُلت حجبــذ ٖىــه، ُٞٗمــل ٖلــى حٗــىٌٍ طلــ٪ ببــظ٫ مالــه 

 (9)ال٣ٟغاء ُٞه ولاَم مً طل٪ بزغاظه مً ٢لبه

 

ٞإما الصـخبت مـ٘ ال٣ٟحـر ٞهـي ؤَـىن ٖلـى الـىٟـ وؤٌؿـغ ٖلـى الُبـ٘، ألن مـً الُبُعـي ٖلـى 

حــر طلــ٪،  ــض ال٣ٟحــر ؤن ًــازغ صــخبت ال٣ٟــغاء وؤن ٣ًــضمهم ٖلــى هٟؿــه فــي املإ٧ــل واملكــغب ٚو املٍغ

 ؤن ال ًجـض فـي هٟؿـه 
ً
 وؤن ًسـضمهم وبن مً الُبُعي ٖلُه ؤًًـا

ً
 وال ًٞـال

ً
 وال ٦بـرا

ً
ٖلـحهم ٖلـىا

 لسضمــت ؤخبابـه ومىايـ٘ هٓــٍغ ٞـال٣ٟغاء َـم ))ؤَــل هللا 
ً
ـى عاٍى وقـا٦غ لغبــه ؤن ظٗلـه ؤَـال َو

ـض ؤن ال ٌكـٗغ باملىـت ججـاٍ بزىاهـه ال٣ٟـغاء،  (0)وزانخه(( وم٘ ٧ـل َـظا الُٗـاء، ٞـإن ٖلـى املٍغ

  ل٪، ألن ال٩ل ٚجي بغبه ًٖ السل٤.ألن املىت في الخهىٝ ج٨ىن ملً ٣ًبل مى٪ الُٗاء ال 

 

ض ؤن ال ًدىط ال٣ٟغاء بلى مؿإلخه، بـل ٌعجـل لهـم باإلظابـت بن ٢ـضع ٖلحهـا،  ؿخدب في املٍغ َو

وؤما بن ٧ـان لـه خـ٤ فـي طمـت ؤخـض مـجهم، ٞٗلُـه ؤن ًبرثـه فـي ؾـٍغ زـم ًسبـٍر بـظل٪ بٗـض خـحن ٧ـي 

لُــه ؤن ال  ًبــاصيء ال٣ٟحــر بالُٗــاء ٖلـــى ال ًــى٣و مــً قــإهه ؤو ٌكــٍٗغ بــالعجؼ ٖـــً الىٞــاء، ٖو

كٗغ باملىت وإلاطال٫.  وظه الهلت والخ٣غب ٧ي ال ًخدكم مىه َو

 

، بـــإن ٌعجـــل لــــه  ـــض ٢لـــب ال٣ٟحـــر ومكـــاٍٖغ ومـــً آصاب الصـــخبت مـــ٘ ال٣ٟـــغاء، ؤن ًغاعـــي املٍغ

بخد٣ُـــ٤ مـــغاصٍ وال ًـــىٛو ٖلُـــه الى٢ـــذ بُـــى٫ الاهخٓـــاع، ))ألن ببـــً آصم ببـــً ًىمـــه ولـــِـ لـــه 

ــا١ صون مــً ٌكــخٛل بــه  (9)٣بل((و٢ــذ الهخٓــاع املؿــخ وبطا ٧ــان ال٣ٟحــر طا ُٖــا٫، ٞــال ًٟــغص باالٞع

، بط ٖــل املهــاخب ؤن ًهــبر ٖلــى مــا ًــظ٦ٍغ ال٣ٟحــر مــً 
ً
٢لبــه. وللخــضًض مــ٘ ال٣ٟحــر آصابــه ؤًًــا

خالـــه، وؤن ًال٢ُـــه بىظـــه َلـــ٤ ومؿخبكـــغ، وال ًساَبـــه بـــال٨الم الجـــزع، وبطا مـــا َالبـــه ال٣ٟحـــر 

ه بةخؿـــان بلـــى و٢ــذ إلام٩ـــان وال ًىخكـــه بمــا ال ًملـــ٪ ؤو ال ًدًـــغ ٖ ىــضٍ فـــي الى٢ـــذ، ٞلُهــٞغ

بُإؽ الغص ٖلُه ٧ي ال جؼو٫ خكمخه ِٞكٗغ بالىضم ٖلى اٞكاء ؾٍغ وعبما ٌٛلب ٖلُـه َبٗـه 

تـراى ٖلـى عبـه ُٞمـا ٢ؿـم لــه  آلاصمـي وحؿـخىلي ٖلُـه هـىإػ هٟؿـه، ُٞٓهـغ ٖلُـه السـسِ والٖا

ُٟـيء هـىع بًماهـه، مً الٟا٢ت والخاظـت بلـى السلـ٤ والخبـظ٫ لهـم، ٞ خ٣ـاص ٍو ُـازغ ٖلُـه َـظا الٖا

و٧ــل طلــ٪ ٨ًــىن بؿــبب مــً اؾــاء صــخبخه وجــغ٥ لاصب فــي عصٍ. وعبمــا ٌٗمُــه ًٚــبه ُٞذجــب 

ٖىــــه الخ٨مــــت الالهُــــت ال٩امىــــت فــــي ٣ٞــــٍغ وفــــي ؾــــااله السلــــ٤ والتــــي ٧اهــــذ جٟتــــرى مىــــه الهــــبر 

اث الؿــــلى٥، ٧ــــي ًدهــــل لــــه بٗــــض طلــــ٪  ٚجــــى الُــــض والغيــــا بمــــا ٢ؿــــم لــــه، وجلــــ٪ مــــً يــــغوٍع

خد٣ـ٤ لـه ٚجـى ٖـً الاقـُاء بسال٣هـا، وجهـحر جاجُـه  اًت الالهُـت ٍو وال٣لب وجضع٦ه ًض املىت والٖغ

                                                 
  ادٌحة هٌؼهي.  – زدسض هٌؼه  -  جُ و   1ر
ّ   خّ كع وح    –  جُ و    1ر  .1192ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
 .1196ا – 3ج/ – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر
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ــــى ال ًإجحهــــا، ألهــــه نـــبر ٖلــــى الاٞــــالؽ فــــي الـــضهُا، وعص الخهــــٝغ فــــي الاهٟـــــ والامــــىا٫  الـــضهُا َو

والشــىاب ولاوالص بلــى هللا ٖــؼ وظــل وؾــلم ال٩ــل الُــه، بال لاوامــغ والىــىاهي ٞهــي مجــا٫ ال٨ؿــب 

ـض ٖـً الاهـؼال١ فـي  وال٣ٗاب وألجها مدل الخ٩ل٠ُ، وألجها فـي الى٢ـذ هٟؿـه هـي التـي جمؿـ٪ املٍغ

مهاوي ال٨ؿل والخىا٧ل وعٞ٘ الخ٩ل٠ُ وجـغ٥ الغؾـىم والخمجـي ٖلـى هللا حٗـالى باألمـاوي التـي ال 

ــض الــظي ابــخالٍ عبــه بٗؿــغ الخــا٫، و٧ــان طلــ٪ َــى ٢ــضٍع املد مــا٫.بطن ٞاملٍغ خــىم، ج٣ــىم ٖلــى لٖا

ٞإهه ًم٨ىه مً ؤن ًخجاوػ خالخه جل٪، بإن ٌؿـعى بلـى الخدلـي بٛجـى الـىٟـ وال٣لـب، ٞإمـا بطا 

 
ً
ما ؤٖىػجه الخاظت بلى ؾاا٫ السل٤، ٞلُٗلم ؤهه بظل٪ ًمخشل ألمغ مىالٍ حٗالى، ولُٗلم ؤًًـا

٧ـــي ٌٗـــحن هٟؿـــه بـــظل٪ وحهـــىن ٖلُـــه الهـــبر، ؤن خالـــت ال٣ٟـــغ ال جـــضوم، بط البـــض مـــً ؤن ًدىـــاو٫ 

لــــى بٗــــ ُاثــــه. ٖو ضَا ال٣ٟحــــر، مــــا ٢ؿــــم لــــه مــــً الٛجــــى الخ٣ُ٣ــــي والٗــــؼ الــــضاثم ب٣ــــغب مــــىالٍ ٖو

ال٨ٗـــ مــً طلــ٪، ٞــإن ٚجــي الُــض ٣ٞحــر ال٣لــب ٢ــض جخٛحــر بــه الخــا٫، ُٞهــحر ٣ٞحــر الُــض وال٣لــب   

 لهــا وهــي ٚحــر م٣ؿــىمت لــه، ومــً َىــا ًــإحي ٖظابــه 
ً
 بلــى الاقــُاء َالبــا

ً
 ٣ٞحــرا

ً
و ٨ًــىن بــظل٪ ؤبــضا

هضع طهبه ؤ هلر خالهٍو  .(0)و ؤن ًخٛمضٍ هللا ٖؼ وظل بغخمخه ُٞخىب ًٖ طل٪ ٍو

 

ــضًً مــً مسخلــ٠ ٞئــاتهم     و٦مــا هالخــٔ، ٞــإن الكــُش ٖبــض ال٣ــاصع بخ٣ىِىــه للٗال٢ــاث بــحن املٍغ

و َب٣ــاتهم، وبهمــا َــى ًاؾـــ لٗال٢ــاث اظخماُٖــت ؾــلُمت حؿــخمض مٗاهحهــا مــً حٗــالُم الاؾــالم 

ــى مــا ًيســجم وؤَــضاٝ مكــغوٖه الا  . بن طاجــه، َو
ً
نــالحي الــظي جــم جٟهــُل ال٨ــالم ُٞــه ؾــاب٣ا

الىا٢ــ٘ الاظخمــاعي ألي مجخمــ٘ وفــي ؤي ٖهــغ ٧ــان، ًٟتــرى وظــىص جٟاوجــاث ٦شحــرة بــحن ؤٞــغاصٍ، 

 
ً
ؾىاء ٖلى املؿخىي املاصي ؤو املٗغفي ؤو ؤي مؿـخىي آزـغ، و٢ـض ال حكـ٩ل َـظٍ الخٟاوجـاث زلـال

 فــي الخــىاػن الاظخمــاعي، ألن السلــل الخ٣ُ٣ــي ً
ً
٨مــً فــي ٦ُُٟــت حٗامــل الىــاؽ ُٞمــا بُــجهم ْــاَغا

 
ً
ــى ممــا ٌُٗــي مجــاال ٞاملؿــإلت بطن لهــا حٗلــ٤ بالجاهــب لازالقــي والتربــىي ؤ٦ثــر مىــه الؿُاســخي َو

 ؤ٦بر للمضازلت الهىُٞت.

 

ــم ٧ـــل مـــً ٧ــان زـــاعط ظماٖـــت  وبٗــض صـــخبت لازــىان فـــي لاَمُـــت جــإحي صـــخبت )لاظاهـــب( َو

ـاالء ًىٓـغ الـحهم بٗـحن الكـٟ ٣ت والغخمـت ل٨ـىجهم خغمـىا مـً املخـ٘ الغوخُـت وؤمـا الؿال٨حن، َو

م،  ـظٍ َـم ؤٖلـم بهـا مـً ٚحـَر  مـً ٢بُـل ؤخـىا٫ الـضهُا، َو
ً
اخىالهم ٞدؿلم الحهم، ألجها يـغوعة

ـــض ٞإجهـــا ؾدكـــٛله ٖـــً ٢هـــضٍ الـــظي جسلـــى ٖـــً ؤخىالـــه  وألن َـــظٍ لاخـــىا٫ لـــى جـــضزل بهـــا املٍغ

٣ـت وجدٟـٔ ٖـج ا!، و لىـا ؤن وؿـإ٫ َىـا: السانت ألظله، وؤن حؿـتر ٖـجهم ؤخ٩ـام الٍُغ هم ؤؾـغاَع

٣ـــــت ٖـــــً )الٗـــــىام( و٢ـــــض ٖلمىـــــا ؤن  ٦ُـــــ٠ ًـــــضٖى الكـــــُش ٖبـــــض ال٣ـــــاصع بلـــــى حجـــــب ؤخ٩ـــــام الٍُغ

هــا: صٖــىة بنــالخُت ٖامــت تهــضٝ بلــى بٖــاصة بىــاء إلاوؿــان والــى  ٣ــت ٖىــضٍ هــي بإخــض وظَى الٍُغ
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بــــحن حٗــــالُم بٖــــاصة جإَُــــل املجخمٗــــاث؟. ولئلظابــــت ٖــــً َــــظا الؿــــاا٫ البــــض مــــً الخمُحــــز ابخــــضاًء 

ً ومؿــاٖضتهم  ٣ــت جــضٖى بلــى إلازــاء واملؿــاواة وخــب آلازــٍغ ٣ــت وؤخ٩امهــا، ٞخٗــالُم الٍُغ الٍُغ

والخجـــغص ٢ـــضع الام٩ـــان ٖـــً مالهـــي الـــضهُا والخُهحـــر ٢ـــضع املؿـــخُإ مـــً ؤصعان الـــىٟـ والخ٣ـــغب 

ن بلــى هللا حٗــالى بإقــ٩ا٫ الٗبـــاصاث وؤهــىإ ال٣غبــاث، وهــي ٧لهـــا حٗــالُم ؤزال٢ُــت ٖامــت ًم٨ـــً ؤ

ــه  ٣ـت ومـا جدخٍى ًُٟـض مجهـا ٧ـل الىـاؽ ؾـىاء ؤ٧ـاهىا ؾــال٨حن ؤم ٚحـر ؾـال٨حن، وؤمـا ؤخ٩ـام الٍُغ

ـغاى وزلـ٘ لـئلعاصة والازخُـاع  مً ظهىص مًيُت وعٍاياث قا٢ت وججـغص جـام ٖـً لامـال٥ ولٖا

ىٟــّغَم مــً الؿــلى٥ الهــىفي   حــر طلــ٪ ممــا حهــى٫ الامــىع ٖلــى الىــاؽ ٍو ًهــل بلــى خــض الٟىــاء ٚو

 ل ٖملُت الانالح.ومً زم ٌٗغ٢

 

ض ؤن ًهـبر ٖلـى ظهـل الىـاؽ بإخىالـه وؤطاَـم لـه، وؤن ًخجىـب الخـضازل مٗهـم فـي  ل املٍغ ٖو

ؤمـــىع البُـــ٘ والكـــغاء ولازـــظ والُٗـــاء وفـــي السالنـــت ًخجىـــب مٗاقـــغتهم مـــا ؤم٨ىـــه طلـــ٪ ختـــى 

ـــــاء والعجـــــب الـــــظي ٢ـــــض ًهـــــِبه مـــــً ظـــــغاء بعجـــــاب الىـــــاؽ بٗباصجـــــه  ًـــــخسلو مـــــً قـــــغا٥ الٍغ

 وجبـــر٦هم بـــه، 
ً
، ومـــ٘ ٧ـــل َـــظا ٞٗلُـــه ؤن ال ًـــغي لىٟؿـــه ًٞـــال

ً
ألن َـــظا َـــى صًـــضن الٗامـــت صاثمـــا

ألن هللا حٗــــالى ٢ــــض ًخجــــاوػ للجاَــــل مــــا ال  (0)ٖلـــى الىــــاؽ بط ظٗلهــــم عبهــــم مــــً )ؤَــــل الؿــــالمت(

 ًخجاوػ بمشله للٗالم، وألن الٗالم َى م٘ عبه ٖلى زُغ صاثم، ألهه ًداؾب ٖلى ٢ضع ٖلمه. 

 

ـــــى بصــــــخب ــــــض َو لـــــى املٍغ ت )لاظاهـــــب( ؤن ًىزــــــ٤ ٖال٢خـــــه ؤ٦ثــــــر ب٣ٟـــــٍغ وبىٟؿــــــه ألهـــــه بخلــــــ٪ ٖو

ـــــض، والكـــــُش ٖبـــــض ال٣ـــــاصع  الصـــــخبت ٢ـــــض ًترادـــــى ٖـــــً مداؾـــــبت هٟؿـــــه وؤزـــــظَا بإؾـــــباب ا لَؼ

ًىصــخه بـــإن ٌكـــ٤ٟ ٖلـــى ٣ٞـــغة ٦كـــ٣ٟت الٛجــي ٖلـــى ٚىـــاٍ، وؤن ال ٌؿـــإ٫ هللا حٗـــالى ػوا٫ طلـــ٪ 

 ؤن ٣ًــ٠ مـــ٘ ٖىــه، ؤو ٌؿــعى َــى بلــى طلـــ٪ بالخ٨ؿــب والخٗلــ٤ باألؾــباب. و 
ً
ــض ؤًًــا ٍىصـــر املٍغ

٦ٟاًخـــــه، وهـــــي: ال٣ـــــىث مـــــً الُٗـــــام والكـــــغاب وال٨ؿـــــىة وال٣ـــــضع الـــــظي ج٣ـــــىم بـــــه البيُـــــت ٞـــــال 

وال ًإزــــظ ٞى٢هــــا بدــــا٫  (9)جًــــ٠ٗ ٖــــً اصاء لاوامــــغ واظخىــــاب الىــــىاهي ومباقــــغة الٗبــــاصاث((

ن ٖلــى ٞإمــا مــا جدــذ طلــ٪، ؤي صون ال٨ٟاًــت، ٞهــى خــغام ألهــه مــً ٢بُــل ٢خــل الــىٟـ. ال بــل ب

ض ؤن ًٟغح ب٣ٍٟغ ؤ٦ثر مً ٞغح الٛجي بٛىاٍ، لٗلمـه بمـا حهبـه بلُـه ٣ٞـٍغ مـً ٚىـاثم عوخُـت  املٍغ

وؤزال٢ُت ُٖٓمت، ولٗلمـه بـإن نـٟاء خالـه مـ٘ ال٣ٟـغ ٌٗـض زحـر حٗـىٌٍ لـه ٖـً زلـى ًـضٍ مـً 

 بإن ال٣ٟغ َـى ؤًٞـل ٢غبـت بلـى عبـه، ألن هللا حٗـالى ًبخلـي ٖبـضٍ بـال٣ٟغ لحـرص
ً
لمه ؤًًا ٍ املا٫ ٖو

بلُـــه بالؿـــاا٫ والؿـــاا٫ َـــى مـــا ًمحـــز الٗبـــض مـــً الـــغب وال٣ٟحـــر الخ٣ُ٣ـــي مـــً الٛجـــي الخ٣ُ٣ـــي، 

                                                 
ؼط   خي٘ وض تة  ا ي٘ كلى ك حوي٘   1ر  زِدىز ر ه   اؼ مة هىي: هم  الى م  اصًً ًٌظلىن صٌى  الِش َو

 لجي أج م ً دصون ري خس  زوى مً ؿيهط  اسًً.رياحٌٕط ومجيهس   اىٌؽل وال ٌلجي هص  أج م هحن محسًىحن ر  ٌ
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 َى الظي ًسغط الٗبض مً خا٫ ال٨بر ولاهٟـت والخٗـاْم بلـى خـا٫ الخىايـ٘ الـظي 
ً
وال٣ٟغ ؤزحرا

 .  (0)َى اؾاؽ الٗباص

ــض ؤن ًــازغ طلــه مــ٘ هللا حٗــالى وزمــى٫ ط٦ــ  لخــا٫ ال٣ٟــغ، ٞــإن ٖلــى املٍغ
ً
ــؼا ٍغ بــحن الىــاؽ وحٍٗؼ

ضم ٢بىله ٖىضَم، ٖلى اقتهاع ؤمٍغ و٢هض الىاؽ الُه، ألن فـي طلـ٪ ؾـالمخه وزالنـه مـً  ٖو

ـــض.  ٦شحـــر مـــً لامـــغاى الىٟؿـــُت التـــي جـــىجم ٖـــً مسالُـــت الىـــاؽ وبعجـــابهم وب٢بـــالهم ٖلـــى املٍغ

 ؤو عجبــت ًجــضَا ٖىــض ٚحــٍر مــً
ً
 ؤو م٣امــا

ً
ــض لىٟؿــه خــاال  ومــً م٣تربــاث ال٣ٟــغ: ؤن ال ًُلــب املٍغ

ـض ٨ًـىن ؤ٢ـغب  جض ؤهه ؤَـل لهـا، ألهـه بؿـااله َـظا ًسـال٠ ؾـىت الؿـلى٥، ألن املٍغ ضًً ٍو املٍغ

بلــى الخى٧ــل والغيــا بغبــه ُٞمــا لــى صزــل فــي ؤي ؤمــغ بــاطن مــىالٍ وبعاصجــه ٞــظل٪ ؤلُــ٤ بٗبىصًخــه 

ــــض فــــي ٢لبــــه َــــم  ، ؤن ال ًجٗــــل املٍغ
ً
وؤ٢ــــغب لــــه مــــً م٣ــــام الدؿــــلُم. ومــــً جلــــ٪ امل٣تربــــاث ؤًًــــا

 بدُــض ال ًخُلــ٘ بلــى املؿــخ٣بل و 
ً
مــا جــإحي بــه لاًــام، بــل ًٟتــرى بــه ؤن ٨ًــىن بد٨ــم و٢خــه صاثمــا

 بٛحـــر َــظا املُلـــىب، 
ً
ٚحــٍر ٧ــي ال ٌكـــخٛل ٖــً مُلىبـــه الخ٣ُ٣ــي، ٞـــإن وظــض فــي هٟؿـــه اقــخٛاال

ٞٗلُــــه ؤن ٌكــــٛلها باالؾــــخٗضاص لــــىعوص املــــىث الــــظي لــــه ٞٗــــل عجُــــب فــــي ج٣هــــحر لامــــل و٦ؿــــغ 

. ٖلــى ؤهىــا لــى ص٣٢ىـــا الىٓــغ فــي ٧ــل َــظٍ )الىنـــاًا( (9)ُا ٖجهــاالــىٟـ وبػالــت وهــج قــهىاث الـــضه

ــض بسمــى٫ ط٦ــٍغ  لىظــضها ؤجهــا مؿــخىخاة مــً املبــاصت الٗامــت ل٩ــل ؾــلى٥ نــىفي، ٞخمؿــ٪ املٍغ

 ؤجهــا مــً لــىاػم بــضاًاث الُــغ١. 
ً
وججىبــه مسالُــت الىــاؽ، ٌٗجــي َلبــه الٗؼلــت التــي عؤًىــا ؾــاب٣ا

ـض بالغجـب وامل٣امـاث ، ٞـإن ُٞـه جإ٦ُـض ٖلـى ازالنـه وجمؿـ٨ه بم٣هـضٍ وؤما ٖضم مُالبت املٍغ

ــى ال٣ــغب مــً هللا حٗــالى، وؤمــا جــغ٥ الاقــخٛا٫ باملؿــخ٣بل، ٞخلــ٪ مؿــإلت جدخــاط بلــى  الاؾــاؽ َو

ســـــاٝ ممـــــا ًم٨ـــــً ؤن جـــــاو٫ بلُـــــه  ـــــض ؤن حهـــــخم بٗا٢بخــــه ٍو جىيــــُذ، ألن مـــــً الىاظـــــب ٖلـــــى املٍغ

باصاجـــه، ٞامل٣هـــىص اطن َـــى ٖـــ ضم زىٞـــه ممـــا جسبئـــه لـــه الامـــىع ُٞمـــا لـــى ٢هـــغ فـــي واظباجـــه ٖو

الاًــام مــً الخ٣لبــاث وؤهــىإ الىاثبــاث، ألن َــظٍ فــي ٣ُٖــضة املــامً هــي بُــض هللا حٗــالى، ومــا ٧ــان 

ض ؤولى بالدؿلُم له والغيا بجزوله.  ٦ظل٪ ٞاملٍغ

 

وممــــا ؾــــب٤ ًدبــــحن لىــــا بىيــــىح، لاَمُــــت البالٛــــت التــــي ؤوالَــــا الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع ملىيــــٕى 

 ؤ٦بـــــر مـــــً ب٣ُـــــت املىيـــــىٖاث الهـــــىُٞت، ومـــــً بـــــحن الصـــــخبت، ٞل٣ـــــض قـــــٛلذ مـــــً ٦خبـــــ
ً
ه خحـــــزا

ــض ال ٚجــى لــه  ــا ؤَمُــت، ل٨ــىن املٍغ مٟــغصاث الصــخبت َــظٍ، ٧اهــذ صــخبت الكــُش الٗــاٝع ؤ٦ثَر

ـــب الٗبــــاص بلـــى بــــاعئهم  ٖجهـــا فـــي مغاخــــل ؾـــلى٦ه ٧اٞـــت، ول٨ىجهــــا آمـــً الىؾـــاثل وؤؾــــلمها فـــي ج٣ٍغ

م بــه، وب٨ــىن الكــُش الٗــاٝع ا٢ــغب السلــ٤ بلــى با ــاصة مــً وجــظ٦حَر عثــه واهــه فــي ٧ــل ؾــاٖت فــي ٍػ

ــضًً ٌٗــض  َــظا ال٣ــغب، ٦مــا ؤن وظــىص الكــُش الٗــاٝع فــي حكــ٨ُلت البىــاء اله٨ُلــي لجماٖــت املٍغ

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1311ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
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 ال ج٣ـىم لهـظٍ الجماٖـت ٢اثمـت بال بـه، ٞالكـُش َـى املؿـاو٫ لاو٫ ولازحـر ٖـً 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
مغج٨ؼا

ــى امللــؼم بةَٗــامهم وبًــىائه ــت َو ضًــه الغوخُــت وال٨ٍٟغ م وإلاٞخــاء بُــجهم وجــىظحههم فــي ؾــالمت مٍغ

٣ــت بٗامــت وؤمــىع  ٧ــل و٢ــذ وخــحن، ٦مــا اهــه نــاخب آلامــغ والىهــي فــي ٧ــل مــا ًخٗلــ٤ بــإمىع الٍُغ

ــــض ٖلــــى خــــضة بسانــــت، ول٨ــــً مــــ٘ جإ٦ُــــض ملــــر ٖلــــى ؤهــــه قــــُش البــــض مــــً ؤن جخــــىٞغ ُٞــــه  ٧ــــل مٍغ

ت الغباهُت.  قغوٍ املٗٞغ

 

ه وؤظىبخـه، بـل ٢ـض ٨ًـىن خًـىع ٖلى ؤن َظٍ الصخبت ال جخم ٖبر الضعؽ وخل٣اجـه وؤؾـئلخ

ــــخم طلــــ٪ مــــً زــــال٫ الغابُــــت   لتــــربُتهم وجــــؼ٦ُتهم، ٍو
ً
ضًــــه، َــــى وخــــضٍ ٧اُٞــــا الكــــُش فــــي ٢لــــب مٍغ

ــــض مــــ٘ قــــُسه الٗــــاٝع والتــــي ٌؿــــخمضَا مــــً مٗــــحن ججلُــــاث  الغوخُــــت الخُــــت التــــي ٣ًُمهــــا املٍغ

ــــض َــــى ) )مــــٍغٌ لاهــــىاع الالهُــــت، الكــــُش اطن َــــى َبِــــب ال٣لــــىب وزبحــــر ٖلــــل الىٟــــىؽ، واملٍغ

البــــاًَ الــــظي ال ٨ًــــىن صواٍئ بال ٖىــــض الهــــالخحن مــــً ٖبــــاص هللا ٖــــؼ وظــــل، ٞهــــى ًإزــــظٍ مــــجهم 

ؿخٗمله ٧ي جدل ُٞه الٗاُٞت الضاثمت ملٗىاٍ ول٣لبـه ولؿـٍغ ولسلىجـه مـ٘ عبـه ٖـؼ وظـل، و٧ـي  َو

هــحر مــً املدبــحن الــىا٢ٟحن ٖلــى بابــه الــظًً ال ًىٓــغون بلــى  جىٟــخذ ُٖىــا ٢لبــه ُٞىٓــغ بلــى عبــه ٍو

ٞال ؾبُل له ٚحر َظٍ الؿبُل وال باب ًضزل مجها بلى بِـذ الغخمـت ٚحـر َـظا البـاب، (0)ٍ((ؾىا

ــــض بؿــــُٗه الــــضئوب َــــظا، اهمــــا َــــى ٌؿــــعى بلــــى زــــالم عوخــــه ٖبــــر خهــــغ ٞٗالُاتهــــا ٖلــــى  واملٍغ

الٗبىصًت املُل٣ت لغب الٗاملحن، ٞاطا ما جم له طل٪، ٞإهه ًخىظـب ٖلُـه ؤن ٨ًـىن ؤصاة حؿـعى 

ٖ .ً لـــى ؤن الســـالم فـــي املٟهـــىم الهـــىفي إلاؾـــالمي ٌٗجـــي جسلـــُو الـــىٟـ مـــً لســـالم آلازـــٍغ

ـــاصة  ـــض إلاوؿـــان بال جبُٗـــت لخاظاجـــه وزـــم ٍػ ت التـــي ال جٍؼ حـــر الًـــغوٍع الٗالثـــ٤ املاصًـــت الؼاثـــضة ٚو

ــت إلاوؿــان  ــظا املٗجــى َــى الخجؿــُض لامشــل ملٟهــىم خٍغ ٖبىصًخــه لؤلقــُاء وابخٗــاصٍ ٖــً عبــه، َو

 ٖىض مخهىٞت إلاؾالم.

 

٣ت الهىُٞت ٖىض الكـُش ٖبـض ال٣ـاصع، ل٨ىجهـا ٞٗالُـت ٞغصًـت وظماُٖـت فـي الى٢ـذ بن ال ٍُغ

، ٖلـــى ؤجهـــا ههـــج وا٢عـــي فـــي 
ً
 وصًيُـــا

ً
 عوخُـــا

ً
هٟؿـــه، ًم٨ـــً الىٓـــغ بلحهـــا، بيـــاٞت بلـــى ٦ىجهـــا مىهجـــا

التربُت الٗامـت والؿـلى٥ الٗملـي، حهـضٝ بلـى الاعج٣ـاء باملؿـخىي إلاوؿـاوي لؤلٞـغاص والجماٖـاث، 

ــــ٤ ٖملُــــ ــــ٤ ٖــــً ٍَغ ت جُهحــــر بــــاَجي واؾــــٗت الىُــــا١ جبــــضؤ بــــإٞغاص ٢الثــــل، زــــم جيخ٣ــــل ٖــــً ٍَغ

م ختــى حٗــم املجخمــ٘ بإ٦ملــه. بن  حــَر م ٚو إلاعقــاص ولامــغ بــاملٗغوٝ والىهــي ٖــً املى٨ــغ بلــى ٚحــَر

ـــــ٤ الخـــــظ٦حر بـــــاملىث  ـــــً ٍَغ ُٓـــــت، ٌٗمـــــل ٖو الـــــضًً بٗامـــــت، ومـــــً زـــــال٫ ؤصواجـــــه ال٣ٟهُـــــت والٖى

الىــــــاؽ ٖلــــــى الخمؿــــــ٪ بالٗبــــــاصاث وججىــــــب الاٞٗــــــا٫ وآلازــــــغة والشــــــىاب وال٣ٗــــــاب، ٖلــــــى خــــــض 

ــى مــا ٌكــ٩ل ؤؾــاؽ الــضًً، زــم ًــإحي بٗــض طلــ٪ صوع  املدغمــت والاؾــتزاصة مــً ؤٖمــا٫ السحــر، َو

                                                 
 .191ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
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ـــض  ـــض، ِٞؿـــاٖض إلاوؿـــان ٖبـــر وؾـــاثله املٗهـــىصة وبكـــٍغ جـــىاٞغ هُـــت املٍغ الخهـــىٝ ملـــً ؤعاص املٍؼ

ـــا وزـــم ه٣ـــ غاثَؼ هـــا ومُىلهـــا ٚو ـــت هٟؿـــه بىىاٖػ ا و٢هـــضٍ، ٖلـــى مٗٞغ ضَا وتهـــظًبها وحُٛحـــر مؿـــاَع

 صوعٍ املخمحـز الـظي ؤهـُِ بـه مـً عبـه. 
ً
هدى مؿال٪ السحر والهالح، ٧ـي ًـخ٣مو إلاوؿـان جمامـا

 ٖــــً تهمــــت زهــــىم 
ً
بن الخهــــىٝ ٦مــــا وظــــضهاٍ ٖىــــض الكــــُش ٖبــــض ال٣ــــاصع ًىــــإي بىٟؿــــه جمامــــا

ـغوب ؾـلبي وج٣ى٢ـ٘ ٖلـى  الـظاث، الخهىٝ الخ٣لُضًحن الظًً ال ًغون ُٞه بال َـىع اهخ٩ـاؽ َو

٣ـــت الكـــُش ٖبـــض ال٣ـــاصع، ؤ٦بـــر مكـــغوٕ وا٢عـــي لئلنـــالح الاظخمـــاعي  ؤهىـــا ًم٨ـــً ؤن هـــغي فـــي ٍَغ

ـــــض مـــــً وا٢ُٗـــــت َـــــظا  ْهـــــغ فـــــي ال٨ٟـــــغ إلاؾـــــالمي بٗامـــــت بٗـــــض ٢غوهـــــه الشالزـــــت لاولـــــى، والـــــظي ًٍؼ

ش ختـــى الى٢ـــذ   ٖلـــى م٣ىمـــاث ب٣اثـــه مىـــظ طلـــ٪ الخـــاٍع
ً
املكـــغوٕ وؤَمُخـــه َـــى ؤهـــه ْـــل مكـــخمال

 ٕ واؾٗت مً لاعى.الخايغ وفي ب٣ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌلحبن ثجسًس  إٌط  ادى ز مً م لىالت 

 احجسًس  اسًجي ل ػُلي وأن  احدىي اِؽ 

هحلة ًطثظي ي  اليضي كلى ػبُ   زذياٌة ل 

 رِسض مي أهه مً صلُم  اسًً.
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 ٖحن الٗك٤

  

لب الخ٣غب مىه، الىإػ لا٦بر الظي صٞ٘  ل خب الٗبض عبه، َو
ّ
ب٨شحر مً ّٖباص ق٩

املؿلمحن وػَاصَم، بلى جدغي الىؾاثل والؿبل ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ َظا الهضٝ وهُل َظا 

 ، املغاص، و٧ان مً بحن هخاثج َظا )الخدغي( والخٗم٤ في زُغاث ال٣لب وفي لُاث٠ ؤؾغاٍع

ؤن ْهغ ال٨ٟغ الهىفي إلاؾالمي، الظي ّْل، َاظـ الخب إلالهي، مالػما له، َىا٫ مغاخله 

اٍع املخٗضصة، ول٨ً، بالخإ٦ُض، م٘ هطج ملخىّ، وص٢ت مخمحزة في الخٗامل م٘ وؤَى 

مىمه وهىاػله، و٧اهذ َظٍ املالػمت، بحن الخب إلالهي والخهىٝ إلاؾالمي، وهي  لىاعجهت َو

ى الظي ؾحهضي  ٤ الهىفي، َو خ٣اص ؤٚلب الهىُٞت، بإن ؾلى٥ الٍُغ هدُجت الػمت، أٖل

ض مً الخب  ض مً َلب الٗؼلت، والخ٨ٟغ ُٞه ٢لىبهم، خخما بلى مٍؼ ملىالَم، وزم بلى مٍؼ

ظٍ لامىع ٧لها، حٗض في هٓغ املدبحن قغوَا جض٫ ٖلى صخت املدبت  ولازخالء مٗه، َو

ى مٗجى ٢ى٫ ؤبي َالب امل٩ي )ث 0ونض١ لاقدُا١.) َـ(: )ؤن مً ٖلم املدبت، ؾهغ 228( َو

السلىة باملدبىب، ومىاظاة ؾغاثغ اللُل بمىاظاة الجلُل والخىحن بلى الٛغوب، قى٢ا بلى 

ى جىظه، هدى الؿماء ؤم هدى 9الىظض، ومُالٗت الُٛىب(.)
ّ
( و٦ما هالخٔ، ٞإن الخب، ؤو

لاعى، ٞإهه ؾِؿخىظب لاقغاٍ طاتها، مً ؾهغ وخىحن وبقدُا١ بلى املدبىب، ختى وؤن 

 ٧ان َظا املدبىب، َى هللا حٗالى طاجه. 

 

خٗل٤ بإي مدبىب، ؾىي هللا حٗالى، ًغي الهىُٞت، بن ٧ل ؾٗاصة، جغججى، مً ظّغاء ال

مُت للؿٗاصة الخ٣ُ٣ُت التي ال جسً٘ للخٛحر ؤو الؼوا٫، وهي الؿٗاصة  ؤجها نىعة َو

املهاخبت ملُالٗت الجما٫ املُل٤، ظما٫ ججلُاث الخًغة إلالهُت ول٣ض وظض إلاوؿان 

ر، بلى ؤمخال٥ الخ٣ُ٣ت املُل٣ت، وبلٙى 
ّ
دب، ؤن َاظؿه املل

ُ
الؿٗاصة املُل٣ت، والب٣اء امل

املُل٤، ال ًم٨ً جد٣ُ٣ه، بال مً زال٫ الؿلى٥ الهىفي، الظي ؤؾاؾه املدبت إلالهُت، 

حن،  ت الٗبض بغبه، وألظل طل٪، ؾّمي الهىُٞت  بالٗاٞع والتي جىبش٤ بضوعَا مً ٖم٤ مٗٞغ

ت بغبهم، ٞل٣ض زلهىا له وؤزخهىا به وج٨ٟغوا في زل٣ه و٢ ضعجه ألجهم ؤ٦ثر الىاؽ مٗٞغ

تهم جل٪، هي التي ؤًٞذ بهم بلى الخب إلالهي، ولِـ ال٨ٗـ، بط ال  ٓمخه، وؤن مٗٞغ ٖو

ت.   خب ٢بل املٗٞغ

                                                 
ُة رحن تيلز:  ا َى و  خُيَ ًيا َى  اصي هى: إهحُيج  اِلىع إلى اِي   زح ىعل ثىؼٌئ حصوثه كىس   1ر ًٌَط  ادًى

يز  مؼحلط ل واص  ًِس كّس مً أتى ٘   خى ال إش ال ػيُة اوحنهم كلى أتحلياه. و اصي ًح  ره   خُيَل   الِي ل ر  هى  ز ٍظ

 .122ا – اطػياة  – اِ حني  –اه أرط وال ُط ض ً هه ح ُم كلى وحهه تتى الًطي 
 .61ا – 1ج/ –ُىت  اِلىع   1ر
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املدبت هي ؤنل ظمُ٘ امل٣اماث ولاخىا٫، ٞهي ؤنل الخى٧ل والك٨غ والهبر والغيا،     

و٦ظل٪ ٞهي ؤنل الكى١ والسىٝ والغظاء، ٖلى ؤن الخم٨ً مً املدبت إلالهُت، ٖلى 

( ٞهى خبِب هللا حٗالى بال الخ٣ُ٣ت، لم ًسخو به ؾىي ؾُض السل٤ ؤظمٗحن، مدمض )

ى ناخب م٣ام الخب ؤنالت، ، َو و٧ل مً ؤزظوا بإؾباب الخب بٗضٍ، ٞهم ُٖا٫  مىإػ

ى ٢ضوتهم ُٞه، ول٣ض ؤُٖي مً ؤؾغاع َظا امل٣ام، ما لم ٌِٗ ٚحٍر مً لاهبُاء  ٖلُه، َو

( ( ولخد٣٣ه به، ٣ٞض ٢ا٫ حٗالى في خ٣ه:)٢ل بن ٦ىخم جدبىن هللا   ٞإجبٗىوي ًدبب٨م

     (    4( و٢ىله حٗالى:)مً ًُ٘ الغؾى٫ ٣ٞض ؤَإ هللا()2هللا()

 

اٖخه مً َاٖت هبُه، وما طل٪ بال  بطن، ٣ٞض ظٗل ؤهلل حٗالى، مدبخه في مدبت هبُه، َو

 
ً
 وؾغاظا

ً
َغ ههِبه مً هىعٍ الظي ؤٞايه ٖلى الٗالم، بىاؾُخه، ولظل٪ ؾماٍ: هىعا

َ
ألهه ٞو

 للٗاملحن، وبظل٪ الىىع، ٧ان )م( ًضٖى السل٤ بلى عبه حٗالى، لُىنلهم 
ً
 وظٗله عخمت

ً
مىحرا

، هٓغة الهىُٞت لؤلمىع، ٞٗىضَم، لِـ بال٣ٗل وال 0ع بلى الىىع .)بالىى 
ً
٨ظا هي صاثما ( َو

بالدجج والبراَحن، وال بدٟٔ لا٢ىا٫ ولا٦شاع مً الغؾىم والخغ٧اث، ًهل إلاوؿان ؤو 

ًخ٣غب مً عبه، وبهما َى ًهل بىىع البهحرة، والخب الظي َى ؤصاة ال٣لب الىخُضة في 

 الخ٣غب بلى هللا حٗالى.

 

  

                                                 
 .31آ٘ كلط ن/آًة /  3ر
 .81 ايؼي  / آًة /   2ر
 . 19ا – 1929 -رحنوت–م يَض  هى ض  اِلىع ومٌيثح  ػط ض  اوُىع  –ك س  اطتلً  هديضي   1ر

حن  اصًً زضػى   كػ مى ام   احدىيٓ يض  زؼخ ُط

ٌؼحؼُلى    خطوج مً زو محه  اسخُِة اُيحهى   م 

س  هسَ كلي م  احدىي ػحيض   زهُمل    خي٘ ُو

ؽ ميػُيُىن -   اَى

 هجني ٔىضبين- 

 .آن ميضي  ُلُ - 

زدلى  كيام  احدىي ٓ يتسحن و هحهى   م   خي٘  ى ظمط   

سًً  !! زٍط
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 الخب الهىفيماَى 

 

( في البظ٫ واملىذ، ٖلى لاٞغاص. 2( ولاوـ)9الخب إلالهي ٌٗجي: حٗل٤ ال٣لب بحن الهّمت)

ى ؤو٫ ؤوصًت الٟىاء، ألن الٗبض بطا لم ًٟٗم ٢لبه بدب مىالٍ، ٞؿىٝ ال ًخم٨ً مً زل٘  َو

ع نٟاجه ووؿُان طاجه في م٣ابل نٟاث وطاث خبِبه. وخب هللا حٗالى، َى ال٣ٗبت التي ًىدض

ض ٖلى مىاػ٫ املدى، و٦ىهه ٣ٖبت، ٞإن َظا ٌٗجي ؤهه نٗب املىا٫، بط بن ٖلى  مجها املٍغ

ظا مما ٌٗؿغ ٖلى  ظبذ ال٨شحر مً الهٟاث ولاَىاء والُباج٘ ٚحر املالثمت، َو
ُ
مدغابه ج

الىٟـ إلاوؿاهُت ج٣بله. والخب إلالهي، َى: آزغ مجز٫ جلخ٣ي ُٞه م٣ضمت الٗامت م٘ ؤولى 

بط بن ٧ل الىاؽ ًخ٣غبىن بلى هللا حٗالى بإهىإ ال٣غباث، وؤما الخب،  زُىاث السانت،

٣ٞلُل مً ٖاهت الىاؽ مً ًخٗاَاٍ، وؤما السانت مجهم ٞهى ؤو٫ مىاػلهم، و٦ما ؤهه في 

ا، والخب إلالهي َى ؾمت الُاثٟت  ٞهم ؤَل الخب  –ؤي الهىُٞت  –الى٢ذ هٟؿه آزَغ

٣ت، ان َ ى ٖىضَم ٖىىان الٍُغ ٣ت ونى٫ وج٣ّغب بلى املىلى حٗالى، إلالهي، َو ٣ت هي ٍَغ ٍغ

ب  وال ونى٫ وال ج٣غب بٛحر وإػ الخب، والخب إلالهي َى م٣ٗض اليؿبت، ؤي ؤهه ٖامل ج٣ٍغ

املىاؾبت بحن الٗبض وعبه بط ال وؾُلت مشله، جغ٤٢ الىٟىؽ وججلي ال٣لىب وجدؿً 

 ( 4الُباج٘.)

 

ٟه للخب إلالهي، ؤي ؤصخاب  –ًغّص ؤوال ٖلى الٗلماء  ؤما ال٣كحري، ٞهى في مٗغى حٍٗغ

ظا َى ٚحر  –الىٓــغ ال٣ٗلي مً املخ٩لمحن والٟالؾٟت  الظًً ًغون ؤن املدبت هي إلاعاصة، َو

دمل املٗجى ٖلى بعاصة الخ٣غب  ًُ ُمغاص الهىُٞت، بط بن إلاعاصة ال جخٗل٤ بال٣ضًم، اللهم بال ؤن 

ال جىن٠ بىن٠ وال جدض بدض ؤوضر بلُه حٗالى والخُٗٓم له، ًغي ال٣كحري: بن املدبت 

ىا ؤقاعة لُُٟت مً ال٣كحري بلى ؤن املدبت،  وال ؤ٢غب بلى الٟهم مً املدبت هٟؿها. َو

ٖمىما، لغ٢تها وقٟاُٞت إلاخؿاؽ بها، وحٗل٤ ال٣لىب الهاُٞت بها، مشلما ال جخٗل٤ بصخئ 

ٝغ به ؤو مً زالله، ولظل٪ ٧ا ّٗ ُ
ن ؤقبه شخئ آزغ ؾىاَا، ٞإهه ًهٗب وظىص مشُل لها، ح

ُا، ٨ٞىن املدبت بخؿاؾا طو٢ُا  بها، َى املدبت طاتها، ولٗل في َظٍ إلاقاعة ظاهبا مٗٞغ

داو٫ ال٣كحري ؤن  وججغبت مٗاقت، ٞإهه ٌٗؿغ ونٟها بال ملً طا٢ها وؤخـ خّغ لىاعجها، ٍو

ت ل٩لمت  ًضلىا ٖلى م٣اعبت ونُٟت ملٗجى الخب إلالهي مً زال٫ الٗىصة بلى لانى٫ اللٍٛى

، والتي حٗجي ؤوال: نٟاء املىصة ٞالٗغب ج٣ى٫ لهٟاء بُاى لاؾىان وهًاعتها: َخَبب الخب

لاؾىان، و٢ُل الُخباب َى: ما ٌٗلى املاء ٖىض املُغ الكضًض و٢ُل ؤًًا ؤن الخب مكخ٤ 

                                                 
يل ً  ًحلياٗ صيتب  1ر ً  – اهطوي  – ي مىلهي وال ًلحٌد كن ي  اهّلة: هز  ه ليذ اللِدىز صًط  .86ا –مىي٘ظ  اؼيبٍط
ه   جىُس ٌلجي: أضثٌيق   خ لة مم وحىز  اهُ ة   3ر  .61ا – اللم  – اؼىسخي  – وؽ: ٓلي كًط
ً  – اهطوي   2ر  .89ا – 1991 –بوس ز  –مىي٘ظ  اؼيبٍط
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ى مٗٓمه، ٞؿمي بظل٪ ألن املدبت هي ٚاًت مٗٓم ما في  مً خباب املاء، بٟخذ الخاء َو

ل ؤن ؤقخ٣ا٢ه مإزىط مً اللؼوم والشباث، بط ٣ًا٫: ؤخّب البٗحر، ال٣لب مً املهماث، و٢ُ

ؤي ؤهه بغ٥ ٞال ٣ًىم، ٩ٞان املدب ٫ ًبرح ب٣لبه ًٖ ط٦غ مدبىبه، وؤزحرا ٞإن املدبت في 

٠ بها حٗجي: ٚلُان ال٣لب وزىعاهه ٖىض الُٗل ولاَخُاط بلى ل٣اء املدبىب.) ( 0الخٍٗغ

ىٍت ل٩لمت الخب، ؤعاص ؤن ًضلىا ٖلى ما ؤقخملذ ولٗل ال٣كحري، بٗىصجه بلى الجظوع اللٛ

ٖلُه َظٍ )الجظوع( مً املٗاوي التي ٧ان ًُمذ الهىُٞت في ؤن ٌّٗبروا ٖجها مً زال٫ خبهم 

لم ًبخضٖىا قِئا ظضًضا، ولم ٣ًٟؼوا  –ؤي الهىُٞت  –إلالهي، ولٗله ؤعاص ؤن ًسبرها بإجهم 

ّبروا  ًٖ خبهم، مشلما ًٟٗل ٧ل املدبحن مً ٖلى وا٢ٗهم البكغي، بل َم ؤخبىا عبهم، ٖو

 البكغ، م٘ ؤزخالٝ مىيىٖاتهم وجٟاوث ٚاًاتهم.

 

ّغٝ بإهه املُل الضاثم بال٣لب   ُٖ ٟاث للخب إلالهي، ٞل٣ض  ًدصخي لىا ال٣كحري، ٖضة حٍٗغ

٠ ًمُل بلى ٖض الخب مً امل٣اماث ولِـ مً لاخىا٫، ٞالخب 9الهاثم.) ظا الخٍٗغ ( َو

ت مُ ل ال٣لب بلى الخبِب، وؤن الظي ًضٞٗه بلى لاؾخمغاع في َظا املُل، ٌٗخمض ٖلى ؤؾخمغاٍع

ىا ؤن الهُام ٌٗجي طَاب الخماؾ٪ حعجبا وخحرة،) ( 2َى الهُام الظي ًسالُه، ٞةطا ما ٖٞغ

 لٗلمىا ؤهه هاجج مً ٞٗـل مُالٗت الٗبض في ٖٓمت املل٨ىث.

 

ى م٣ام ّغٝ الخب بإهه: ؤًشاع املدبىب ٖلى ظمُ٘ املصخىب، َو الخٟغص والٟىاء ًٖ ٧ل  ٖو

ٗجي الخب ؤًًا: مىا٣ٞت الخبِب في  الؿىي بما ُٞه الىٟـ، ألجها ؤًًا مً املصخىباث. َو

ى م٣ام املدبحن  ٠ ٣ًترب ٦شحرا مً خضوص م٣ام املغا٢بت، َو ظا الخٍٗغ املكهض واملُٛب، َو

ى ٌٗجي، ٖلم ال٣لب بضوام قهىص املدبىب له، ٞهى  م صاث –ؤي املدب  –املد٣٣حن، َو

غا١ مؿخجم٘ الهّم، قضًض ال٨ٟغ في املدبىب، مٗغى ٖما ؾىاٍ.) ّٗغٝ الخب 0لَا ( َو

ظا الخب ٌكحر بلى م٣ام الٟىاء ًٖ إلاعاصة والى  ؤًًا بإهه: مىاَإة ال٣لب ملغاصاث الغب، َو

ض البؿُامي  الدؿلُم والُاٖت ولازالم وخؿً الخى٧ل. زم ًىعص لىا ال٣كحري عؤي ؤبي ًٍؼ

ظي ٌّٗغٝ الخب بإهه: ؤؾخ٣ال٫ ال٨شحر مً هٟؿ٪ واؾخ٨شاع ال٣لُل مً َـ ( وال960)ث 

ى َىا ٣ًّغب بحن مٟهىم الخب وبحن مٟهىمي الٟخىة) (، ٖلى ؤن َظا 2( وإلاًشاع)9خبِب٪. َو

                                                 
ة   1ر  .128ا – اطػياة  اِ حًن
ة  زحم  اديزَ ر هه: مً ال ٌؼًٕ أهِىه وتىِىه تتى ٌؼًٕ مم مح ىبه. أهـط   1ر  –  ص   زلجىل كّطًد ض بلة  السٍو

 . 217ا –كى ضي  زليضي  – اؼهطوضزي  
ً  – اهطوي   3ر  .96ا –مىي٘ظ  اؼيبٍط
 .78ا –م يَض أهى ض  اِلىع ومٌيثح أػط ض  اوُىع  –ك س  اطتلً  هديضي   1ر
س  ز مؼحن  رساُ  وأن ال  اٌحى   1ر  : أهٗ ال ج هس اٗ ًظ  وال ثطي اٗ تِيل وهز  ز مؼحى هي  دحن جلجي: أن ال ًحللّ  زٍط

ً  – اؼهطوضزي   –ٌ ىع إحيرحه ػلم  الىض وأن ال ًٍِ  ز  هىز كلى ضػم   .61ا –مىي٘ظ  اؼيبٍط
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٠، بىيىخه وبؿاَخه، ٨ٌٗـ لىا مؿخىي الش٣اٞت الهىُٞت في ال٣غن الشالض  الخٍٗغ

َـ ( ٣ٞض ّٖغٝ الخب إلالهي بإهه: مٗاه٣ت 982 الهجغي. وؤما ؾهل بً ٖبض هللا الدؿتري ) ث

الُاٖت ومباًىت املسالٟت، واملدبت ٖىضٍ حٗجي: ؤن تهب ٧ل٪ ملً ؤخببذ، ٞال ًب٤ ل٪ مى٪ 

٠، ٞهى واضر لاعجباٍ بمضاعط الؿلى٥  شخئ. وال صاعي ألن وكحر بلى مضلىالث َظا الخٍٗغ

َـ ( الظي ًغي ؤن املدبت 224الهىفي بىظه ٖام. زم ؤزحرا ًإحي صوع ؤبي ب٨غ الكبلي )ث 

ُٟت 4مإزىطة مً املدى، بال ؤجها جمدى مً ال٣لب ٧ل ما ؾىي املدبىب.) ( ولٗل َظٍ الْى

ض ؤن ٨ًىن مدبا هلل  لازحرة للخب هي ؤزو مٗاهُه وصالالجه الهىُٞت، بط ال ًم٨ً للمٍغ

ُاع واملُلىباث الضه ُىٍت مجها حٗالى، بال بٗض ؤن ًخجغص جماما مً ظمُ٘ الٗالث٤ ولٚا

 ولازغوٍت.

 

ٖلى ؤهىا ٧لما ج٣ضمىا زُىاث في الؼمان )الهىفي(، ٧لما ويٗذ ؤمامىا نىعة الخب 

ى مً 629إلالهي وؤجسظ مٗىاٍ مؿخىي ؤ٦ثر ٖم٣ا، ٞالكُش ٖمغ الؿهغوعصي  )ث  َـ ( َو

جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع، ومً آلازظًً بمىهجه الهىفي، ًهى٠ الخب إلالهي مً بحن 

 ال بل َى ٖىضٍ  لاخىا٫،

 

( ٌؿمي الؿهغوعصي  املدبت 0ؤنل ل٩ل لاخىا٫ لازغي، مشلما الخىبت في امل٣اماث.)

ظٍ املدبت ال ج٨ىن  ا مً نىىٝ املدبت، َو إلالهُت بـ )املدبت السالهت(، جمُحزا لها ًٖ ٚحَر

ى ٢اثم بكغو  ٍ زالهت، بال ؤن ًدب الٗبض عبه ب٩لُخه، ألن الٗبض ٢ض ٨ًىن في خا٫ ما، َو

لُه، ٞهى ٌكحر َىا، بلى يغوعة  خاله بد٨م الٗلم، ول٨ً ظبلخه جخ٣اياٍ بًض الٗلم. ٖو

ظٍ الى٣ُت حؿخد٤ ؤن  املجاَضة الهىُٞت مً ؤظل مُاب٣ت ٞٗل الجبلت لخ٨م الٗلم. َو

ض مٗه  هخى٠٢ مٗها ٢لُال، بط ؤن ٞحها بقاعة بلى جًُٟل الخهىٝ الٗملي، الظي ًخضعط املٍغ

ولاخىا٫، ختى ًهل بلى مغخلت الٟىاء ًٖ هٟؿه والب٣اء باهلل، ٖلى نٗىصا، في امل٣اماث 

الخهىٝ ال٣ٗلي ؤو لاقغاقي، الظي ٌٗخمض ٖلى ال٣ٗل والخ٨مت، وؾُلت ألؾدكٟاٝ ٌُٞ 

( ٖلى ؤن الكُش ٖمغ الؿهغوعصي  ال 9الىىع الٗلىي الظي نضعث ٖىه ٧ل لاهىاع لازغي.)

كت ٢ض ججهاع ؤما٥ ًًُٗ في مكغوُٖت َظا الؿبُل لازحر، ول٨ ىه ًغي ُٞه وؾُلت زُغة َو

٣ٓت الُبإ.  زىعة الٛغاثؼ ٍو

                                                                                                                                            
 . 27ا –هٌؽ  زدسض  – اؼهطوضزي   –طي هحن   ًسيض: ثذدُص وأدحُيضل هى ٌلجي أًسيض ضطي   جليلى كلى ض   3ر
ة   2ر  .129ا  - اطػياة  اِ حًن
 . 212ا –كى ضي  زليضي   1ر
 .21ا – 1966 –مدط  –ػلؼلة هى بى  إٌط  الطب   – اؼهطوضزي   –ػيم   إُيلز   1ر
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والخب إلالهي ًى٣ؿم ٖىض الكُش ٖمغ الؿهغوعصي  ٖلى ٢ؿمحن، خب ٖام وخب زام، 

مخاػ  ى ٢ض ًيب٘ مً الٗلم بااالء والىٗم إلالهُت، ٍو لاو٫ ًخد٤٣ باألمخشا٫ لؤلوامغ إلالهُت، َو

سغط الٗبض ًُ ضٞٗه هدى الخدلي ببضاثلها. بطن ٞللٗبض  َظا الخب بإهه:  مً نٟاجه الظمُمت ٍو

( وؤما الخب السام، ٞهى 2في َظا الهى٠ مً الخب ولاعاصة، ٞهى بطن مً امل٣اماث.)

خب الظاث مً صون الىٓغ بلى شخئ ؾىاَا، ختى لى ٧ان َظا الؿىي َى هٟـ املدب، ٞهى 

، وقٍغ َظا الخب ؤن جلخ٣ه الؿ٨غاث، ٍٍ بط بهه ال ٨ًىن خبا خ٣ُ٣ُا. بن لم  بطن ٞىاء وجما

٨ًً ُٞه طل٪، والؿ٨غاث هي خاالث الكُذ والُٛبت التي حٗتري الهىُٞت في بٌٗ 

ؤخىالهم. َظا الخب لِـ إلعاصة الٗبض ُٞه ًض، بل َى ؤنُىإ مً الغب وبنُٟاء 

 مدٌ، ٞهى بطن مً لاخىا٫. وؤما وؿبت َظا الخب بلى الىٕى لاو٫، ؤي الخب الٗام، ٞهي

 ٦يؿبت الغوح بلى الجؿض، ول٪ ؤن ج٣غع الٟغ١ بحن )الخبحن(.

 

بطن ٟٞي مىيٕى الخب، لم جسخلِ لامىع ٖىض الهىُٞت، ٦ما ًغي طل٪ البٌٗ، بل 

مي، ًض٫ ٖلى ٖضم ؤصعا٥  ى ٖىضَم خب َو َم ًمحزون بحن خب الىاؽ بًٗهم لبٌٗ، َو

ى  ت، وخب الّٗباص ملىالَم، َو الخب الخ٣ُ٣ي املٛغوؽ في  إلاعاصة الخ٣ُ٣ُت للغوح البكٍغ

ظا لازحر ٣ً٘ ٖلى صعظاث، خؿب مغاجب الٗباص ومجاَضاتهم  ألنل ُٞغتهم، َو

( ٖلى ؤن خب الٗبض عبه، ال ٌكخمل ق٩ل مً لاق٩ا٫ الخجاوػ ٖلى الظاث 0الغوخُت.)

إلالهُت، ألهه ال ًيب٘ مً لاقتهاء والىُل الخمازلي ٦ما ؤن خب الغب ٖبضٍ، ٌٗض خ٣ُ٣ت 

ى وا٢ٗت،  ُت التي ؾُإحي بُاجها في خُجها، َو ٚحر مسخلٟت، جضٖمها ال٨شحر مً لاؾاهُض الكٖغ

في الى٢ذ هٟؿه ال ًض٫ ٖلى لاقدُا١ الىٟسخي لؿّض الى٣اثو، وبهما َى ٌٗجي الىانلت 

 بالل٠ُ واملىت وال٨غامت.

 

٨ظا ٞالكُش ٖمغ الؿهغوعصي ًدّض الخب السام بإهه: السغوط مً ال٩لُت، بط بن  َو

ظا ٌٗجي بلٛت 9))ؤن تهب ملً ؤخببذ ٧ل٪، وال ًب٤ ل٪ مى٪ شخئ(.  :٣ت املدبت هيخ٣ُ ( َو

ى امل٣ام الظي ما بلٛه  ؤزغي، ؤن الخب السام ٌٗجي الخد٤٣ بم٣ام الٟىاء الىظىصي، َو

الٗبض، ٞؿخيخٟي ٖىه ظمُ٘ املؿاعي لبلٙى امل٣اماث الهىُٞت لازغي. بن الخب السام 

ظا َى ٖحن امل٣اماث ٖلى  ت والىىع إلالهي، َو ُجها باملٗٞغ ٌٗمل ٖلى جهُٟت الىٟـ وجٍؼ

                                                 
 .212ا –كى ضي  زليضي   3ر
 .212ا –كى ضي  زليضي   1ر
 .217ا – زدسض هٌؼه   1ر
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لُه ٞالخب إلالهي السام، َى زحر وؾُلت للخ٣غب مً هللا حٗالى)الى ( بط بهه م٘ 2ٟـ. ٖو

هؼاَت الىٟـ ونٟائها، ٞإن الٗبض ٨ًىن ؤ٢غب ما ٨ًىن مً مىالٍ ٖلى ؤن )الؿهغوعصي( ال 

ًيسخى ؤن ًظ٦غها، بإن الخب في خ٣ُ٣خه، ال ًخى٠٢ ٖلى ظهض الٗبض وجؼ٦ُخه لىٟؿه، بل َى 

بت عباهُت ٚحر مغ  جبُت بٗلت ؤو ؾبب، وٗم ؤن جؼ٦ُت الىٟـ ج٣ّغب الىؾُلت، ال جدخمها. مَى

ا، ل٨ىهه ٢ض جخلمظ  وؤزحرا، البض مً ط٦غ مالخٓت مهمت، لٗل الؿهغوعصي ؤَخم بها ؤو آزاَع

ٖلى ًض الكُش ٖبض ال٣اصع، وهي: بن خب هللا حٗالى، ب٩ل ؤق٩اله ومؿخىٍاجه، ال ًم٨ً ؤن 

خ٩ال٠ُ والٟغاثٌ، وؤن مً ؤصعى مدبخه حٗالى مً ٚحر ًلغي الىعٕ ؤو ٌؿ٣ِ ًٖ الٗبض ال

، ٞهى مّضٕ ٦ظاب.)  ( 4جىعٕ ًٖ مداعمه وؤ٢با٫ ٖلى ؤوامٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ُي٘: ر زط  مم مً أتم  ٌؼخ هس  اؼهطوضزي هىي رِ٘ى ػلىىن: شهم  زح ىن هلل ب طي  اسهُي وآلادط ل ألن  اىبير  3ر

 . 217ا – زدسض هٌؼه  –ًهم مم   جليلى 
 .217ا – زدسض هٌؼه   2ر

ٌلس ٓحيع رحن ػحن وػحن:  احىـحنل تُي    جليكةل وبجى 

 زؤػؼة  ز ثدىي أب  تٌص كلط  اؼهطوضزي ل "اؤلدد" 

 ٘ د ػ مة ُسسخي : مً أزَ مي ٓحم تى ً  ٓى   اسٓحىض  كٍط

ل وثلحز ٓحي  ي  زصٔىض رياسُة  زحىيهُة و اح و   "" اؼهطوضزي

ذُة مليصط  الِظيًي  زؼطوتةل تُث   ز  اححلُ  وهـط  ثيٍض

 كحلست كلى مديزض ومط حم ضصِىة وكللُة ومً طلن ي 

ط اوحنهيل ملي حل   مذؼىػيت هيزض  وزض ػيت ام ثحًى

 .زض ػت ي هص  ثخ ىأ مٖيهة ػيمُة  ز هص   زجي٘



 

 

128 

 

 الخب ؤنل الىظىص

 

 ٖاما مً مباصت 
ً
ولكضة ؤَخمام م٨ٟغي إلاؾالم بمىيٕى الخب، ٣ٞض جبىاٍ بًٗهم مبضؤ

الىظىص ال٨ىوي ولِـ البكغي ٣ِٞ، بدُض ؤن الخب ؤنبذ َىا، ٧اليسا الظي ٌؿغي في 

ض  إزظ بهظا الغؤي امل٨ٟغ املٛغبي، ؤبى ٍػ ٖبض مٟانل الظواث ٧اٞت، خّحها وظماصَا. ٍو

َـ ( ناخب الغؾالت املكهىعة: )مكاع١ 696الغخمً لاههاعي املٗغوٝ بإبً الضّباٙ )ث 

( والتي ٣ًى٫ ٞحها: ؤن الىىع الظي ْهغث به لاقُاء، 0ؤهىاع ال٣لىب ومٟاجذ ؤؾغاع الُٛىب(.)

ٖان في املىظىصاث ٧لها، مً ؤٖلى الٗلُحن ومىدضعا بلى ؤؾٟل الؿاٞلحن، وؤن باملدبت جمذ 

جها وظضث ٖلى ؤزخالٝ الخغ٧اث، ٞهي ٧امىت في ٧ل ظىَغ، وما مً وظىص في ال٩اثى اث ٖو

الٗالم بال وله ههِب مجها، وبدؿب املدبت ٨ًىن نٗىص الهاٖض بلى الٗىالم 

( و٢بل لاؾترؾا٫ م٘ )ؤبً الضباٙ( في آعاثه في الخب، البض مً لاقاعة بلى ؤن 9الغوخاهُت.)

ىهاهُت ٢ضًمت، وبسانت مً َظٍ لازحرة، آعاءٍ جل٪ ال جسلى مً جإزحراث ؤق غا٢ُت وزىىٍت ٍو

ُٞلؿىٞها )ؤهباطو٢لِـ( الظي ٖاف وؤقتهغ ؤمٍغ في ؤواؾِ ال٣غن السامـ ٢بل املُالص، 

( 2والظي ظٗل مً املدبت مبضؤ اؾاؾُا مً مباصت الىظىص، جخ٨ىن وجخجم٘ ُٞه لاقُاء.)

زحٍر في ال٨ىن، بدُض ؤهه ظٗل مىه بطن ٣ٞض بلٜ ؤبً الضباٙ بٗامل الخب إلالهي طعوة جإ

٣ا لضعظت ؤزظَا مجها.   ؾببا في وظىص ماَى مىظىص، ومحزة جضعط ال٩اثىاث في املغاجب، ٞو

 

ض للخب، ٞهى ٖىضٍ: ببتهاط  ٟه الٍٟغ بن ؤ٦ثر ما ًلٟذ الىٓغ في آعاء ؤبً الضباٙ، َى حٍٗغ

هجت الُٗٓمت ( ولىا ؤن هخهىع ٍٞغ الكٗىع بالب4ًدهل للىٟـ ًٖ جهىع خًغة ما.)

ٍؼ  اثه ٖو الىاظمت ًٖ جهىع الخًغة إلالهُت. بط بن مجغص الخ٨ٟغ في ٖٓمت السال٤ و٦بًر

وظالله، ًىعر الىٟـ ؤلىاها مً لايُغاب ولاٚماء والسؼوط ًٖ ٖالم الخـ، وؤمىع 

ض ٞغ٢ا وزىٞا مً هللا حٗالى، وعبما بضعث مىه  ظؿُمت ؤزغي عبما زغظذ مٗها عوح املٍغ

( ولٗل ؤبً الضباٙ، في َظٍ الٗباعة ًداو٫ ؤن 2ٚحر مؿدؿاٚت في ال٣ٗل.)ؤمىع وؤٞٗا٫ 

ٌؿٙى ما ٌٗتري الهىُٞت في بٌٗ ؤخىالهم مً ٣ٞضان الخـ املا٢ذ والهُاط ولاعججاٝ، 

حر طل٪ مما ًى٨ٍغ ٖلحهم زهىنهم.   ٚو

 

                                                 
تن  –ُتِِد هص   اطػياة كلى ًس  زؼخ َط   1ر  م.1929وػ لد  ز رحنوت كيم  –هي . ٍض
 .16ا –م يَض أهى ض  اِلىع ومٌيثح أػط ض  اوُم  –ً  اسرين أر  1ر
تي   3ر  .11ا – اٌلؼٌة  د ُُة  ً ػىهُة كىس مٌٕطي  ػ م  –ز. هيجز  احٍٕط
 .11ا – زدسض هٌؼه  –أرً  اسرين   2ر
 .11ا – زدسض هٌؼه  –أرً  اسرين   2ر
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 بطن ٞالخ٨ٟغ ػالخإمل في بضاج٘ الجما٫ وال٨ما٫ إلالهُحن، َما مً ؤ٢ىي وؤَم الٗىامل

بضو ظلُا مً َظٍ الٗباعة، مضي جإزحر ؤبً  التي جٟٗم الىٟـ بمدبت زال٣ها والكى١ ؤلُه. ٍو

، ٞهى مً  ً في ٖهٍغ الضباٙ بالٟلؿٟاث لاقغا٢ُت التي ٧اهذ ؾاثضة بحن ؤوؾاٍ امل٨ٍٟغ

ض مً الخب إلالهي ومً زم  خماص ٖلى الٗملُاث الظَىُت أل٦دؿاب مٍؼ ظاهبه، ًغجر لٖا

ض مً ال٣غب مً   هللا حٗالى. مٍؼ

 

الخب ٖىض ؤبً الضباٙ، ٣ً٘ ؤًًا، ٖلى ٢ؿمحن: خب ٖغضخي وخب طاحي. الخب الٗغضخي 

، وؤما الخب  لب مىاٞٗه وصٞ٘ مًاٍع له حٗل٤ بٛحر طاث املدبىب، مشل مدبت ؤخؿاهه َو

ى ؤًًا ٣ً٘ ٖلى ٢ؿمحن: ما ٣ٌٗل ؾببه وماال ٣ٌٗل  الظاحي، ٞهى مخٗل٤ بظاث املدبىب، َو

َى مدبت ظما٫ املدبىب و٦ماله الظاجُان، والشاوي َى مدبت املدبىب له ؾبب. لاو٫ 

ظا لازحر ًى٣ؿم ٖلى ٖكغة ؤ٢ؿام، بدؿب املباصت والٛاًاث. زمؿت مجها  بدؿب طاجه، َو

ت والك٠ٛ والىظض.)
ّ
( وزمؿت 0هي م٣اماث للمدبحن الؿال٨حن وهي: لالٟت والهىي والسل

(  ٖلما ؤن 9ولاٞخخان والىله والضَل والٟىاء.)هي م٣اماث للٗكا١ الؿال٨حن وهي: الٛغام 

ض، بِىما الٗاق٤ َى ا ض واملغاص  ملغاص، و٢ض مغ بىا ؾاب٣ااملدب ٖىضٍ، َى املٍغ الٟغ١ بحن املٍغ

 ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع. 

 

كتٍر ؤبً الضباٙ، ٦ؿاب٣ُه، في املدب، ؤن ال ًخى٠٢ ًٖ الترقي في م٣امه، ألهه بطا ما  َو

اصة،  قاَض مً مدبىبه نٟت، ٞخى٠٢ مٗها، ٧ان طل٪ ٖحن خٓه مجها، وحجب بها ًٖ الٍؼ

                                                 
ٌيت أرً  اسرين اهص   زدؼلخيت أن    1ر ؼحسكي ي حي   ز جلٍط اٌة هز: إًسيض حيهم  زح ىع كلى ٔ  مؼلىع ومصخىع َو

م   خٕلة  اهُة. وأمي   وؼين ر ػحِط   محيػً  زح ىع وأز مة  إٌط   ز اؼيًة  ليبله وميهى كلُه مً رسٌم  ادٌة وهٍط

س  اِدس اه  ز ٔ   تحن وصطي  اهلة أاُهل  اهىي ًهى: مُ   اِلم رياٖلُة إلى حهة  زح ىعل و كط ض كلي ػى  ل وثجٍط

ؼحىلز العج  ا َى ًي ي. وأمي   خلة ًحلجي: ثذل   ليب   زح ىع  ىبؼؽ ػلؼيج يل َو ُه جؼححٕم  زح ة وج حس صىضت ي ٍو ًو

 ز ضوتيهُة  زحمل تتى ثحٍُٕ   ي  اىٌؽ و اطو  وػيبط   جللة  وؼيهُة. وأمي  ا وٍ ًهى:  اٖلٍ و اىاىق ريزح ىعل 

لجي رلىن   خ ذج ه كً هحن ل وحي   ز ُىاه جليلى: رُس  وٌهي ت ي  َو م إلى  ويي  اِلمل أي أصله ًِؼحىلز كلُه ٍو

. أي حجم تّ ه ُلب ي تتى الجلِ  ػى  . ًيا وٍ أػخؼ    زح ة كلى  اِلم ريػىي وؿيهط  مم أتحجيع  زحم 31ًىػٍ/

ػيبط صٌيثه   خُُِِةل مىؼ لة  ز ش ت  زحمل أهؼ يكي كً أي أمط آدط هحن  زح ىع. وأمي  اىحس ًهى: وحىز ش ت  زح ىع و 

ريرحيل رحُث ال ًلًٕ ظو اه وال ًحدىض أهٌدياهل وأش  رلى  زحم إلى هص    خسل ًِس ظ ٘ كىه  دحُيض وأػحىي  ز تِه  ك ن 

طي  ز  اىحىز ػى هي وال و ػط ض وؿهطت كلُه آريض  ا هىزل ًِ هس مح ىبه  ز ػيبط  اصو ت وصٌيثه مم ػيبط  ادٌيتل ً  ً

 .  36-31ا –م يَض أهى ض  اِلىع ومٌيثح أػط ض  اوُىع  –ًط هي ػى  . 
م وكسم   1ر م الوٍط ٌلّطي أرً  اسرين هص   زٌيهُم رلي ًيج :  اوط م: وهى  هخ ي  مً دلط  زح ةل ٍو ج  مً م ظمة  اوٍط

حه اه. و ًححين: وهى دلم  الص ض وكسم  ز يال  ر ي خلّل رم  اىاه: وهى تياة   خحن ل رم  اسهش: وهى  اصه٘ى أو  اب حة مٌيُض

 اتي ث دص  ال س إش  ًيح   ميٌولم كِله أو صبن  أو كللهل رم  اٌىي : وهى  اٌىي  كً ضدٍة  اىٌؽل وهى أن ًٖىن  الي ّ 

م يَض أهى ض  اِلىع ومٌيثح  –  ُي .  الٌؼلم أال رلح ىبه والً دط إال رهل وال ًسْض أال ره واهل ومىه ًىي  ره كً هٌؼه وكً

 3ا – اوُىع 
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بِىما املُلىب مىه ؤن ًخىانل م٘ م٣امه، ختى ًبلٜ خالت الضَل، التي جظَل مٗها الىٟـ 

ت. ومٗجى الخّغ ٖىض الهىُٞت،  ًٖ ٖالم الخـ، بل ًٖ ى م٣ام الخٍغ ٖاملها السام بها، َو

غاى، بل ال ٌؿتر٢ه شخئ ٚحر مدبىبه، ٞهى  َى الظي ال ٌؿتر٢ه شخئ مً لا٦ىان ولٖا

باألياٞت بلى لا٦ىان خغ وباألياٞت بلى املدبىب ٖبض، بط املدب مُل٣ا، َى ال٣ٟحر مُل٣ا، 

ىض  َظٍ الى٣ُت ٣ِٞ، ًخد٤٣ للٗبض م٣ام الٗبىصًت واملدبىب مُل٣ا، َى الٛجي مُل٣ا. ٖو

ىض َظٍ املغخلت بالظاث ًؼو٫ الكى١ ًٖ الخ٣ت التي لم ًبلٛها بال الىبي مدمض ) ( ٖو

املدب، ألهه بلٜ الىنى٫، وجيخٟي الخاظت بلى امل٣اماث ولاخىا٫ ألهه ؤنبذ مً 

خضي الخالخحن ٞإما ؤن ( ٖلى ؤهه في ٧ل لاخىا٫، ٞإن املدب ال ٌٗضم في هٟؿه ؤ0ال٩املحن.)

٨ًىن في خالت ظم٘، ؤو في خالت جٟغ٢ت، لاولى ٨ًىن ٞحها ٞاهُا ًٖ هٟؿه مىظىصا بىظىص 

مدبىبه، ألهه ؤن ٞجي ًٖ هٟؿه، ٣ٞض ٞجي ًٖ ؾاثغ الٗالم، بط بن هٟؿه هي ؤ٢غب لاقُاء 

ؿم٘ ٦المه مً ٧ل شخئ، وال ًس خو ؤلُه وفي َظٍ الخالت، ًغي املدب مدبىبه في ٧ل شخئ َو

ى زا٫ ًٖ خبِبه، ولاقاعة َىا بلى وخضة  ؤصعا٦ه له بصخئ صون شخئ، ال ًب٣ى ُٞه ظؼء َو

الىظىص. ؤما الشاهُت، ؤي خالت الخٟغ٢ت، ٨ُٞىن ٞحها املدب هاْغا بلى هٟؿه، ؤي ٨ًىن زاعط 

ى خالت الىظىص الجضًض الظي مغ ط٦ٍغ ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع.) ( 9خضوص ؾاخت الٟىاء، َو

ًم٨ىىا ؤن هسلو، بلى ؤن م٨ٟغي لاؾالم، مً ب٣إ لاعى املسخلٟت، ومً  ومى٩ل ما ؾب٤

مسخل٠ املكاعب واملظاَب ولاججاَاث، ٢ض زايىا في مىيٕى الخب، ؾىاء مىه الخب 

إلاوؿاوي ؤم الخب إلالهي، ولم ًخدغظىا مىه ولم ٌٗضٍو زغوظا ًٖ امللت وال مغو٢ا ٖلى 

ؤػصاص البدض ُٞه، همىا وص٢ت وجٟهُال، م٘  –خب ؤي مٟهىم ال –الضًً، وؤن َظا املٟهىم 

ى مً  حٗا٢ب ال٣غون ٖلى الخًاعة إلاؾالمُت، بدُض ؤهىا هجض ؤن م٨ٟغا ٦إبً الضباٙ َو

 ال٣غن الؿاب٘ الهجغي، ًّٟهـل

 

، بلى صعظت بهه ًظ٦غ له مغاصٞاث ومكخ٣اث ٦شحرة     ًّٟهل ال٨الم ٦شحرا في َظا املىيٕى

ظ٦غ ل٩ل واخض مجها ٟا ص٣ُ٢ا ؤو قغخا مٟهال، ال هجض له مشُال في )ال٣غون  ظضا، ٍو حٍٗغ

 لاولى( مً ٖمغ الخًاعة.

 

 

 

 

 

                                                 
 .82ا – زدسض هٌؼه  –أرً  اسرين   1ر
 .89ا – زدسض هٌؼه  –أرً  اسرين   1ر
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 إلالهي الٗك٤

 

بطن، ٞال ًم٨ىىا ؤن وٗض الخب إلالهي، ؤمغا َاعثا ٖلى ال٨ٟغ إلاؾالمي، ٦ما خاو٫ ؤن 

ًظَب بلى طل٪ بٌٗ املؿدكغ٢حن ومً جبٗهم بإخؿان مً الضاعؾحن الٗغب، بط وؿبٍى جاعة 

بلى لاٞالَىهُت املدضزت، وؤزغي بلى الضًً املؿُخي ؤو بلى الخًاعة الهىضًت، ؤو الخًاعة 

الٟاعؾُت، ؤو بلى ٚحر طل٪ مً املهاصع التي وؿب ؤلحها ؤعوٕ هخاظاث الخًاعة إلاؾالمُت، 

٤ َظٍ الىٓغة، ٧ان ٖاظؼا ًٖ ؤن ًدب عبه، بال ؤن ًغي ٚحٍر  و٦إن إلاوؿان الٗغبي، ٖلى ٞو

 .ًٟٗل طل٪

 

باصٍ، وعصث ٦شحرا، وبك٩ل  بن ط٦غ الخب ٦ٗال٢ت جغبِ بحن الٗبض وعبه ؤو بحن الغب ٖو

ذ، في مىاي٘ مخٗضصة مً مغج٨ؼي الضًً إلاؾالمي، ؤي ال٨خاب والؿىت، ٟٞي ال٣غآن  نٍغ

دبىهه() م، وعص ٢ىله حٗالى: )ًدبهم ٍو ظٍ آلاًت، حكخمل ٖلى بقاعجحن َامخحن 0ال٨ٍغ ( َو

ت الخب إلالهي، لاولى ؤن هللا حٗالى ًدب بٖخمض ٖلحهما الهىُٞ ت ٦شحرا في جإنُلهم لىٍٓغ

ٖبضٍ مشلما الٗبض ًدب بلهه، والشاهُت هي: بن خب هللا ٖبضٍ ؾاب٤ ٖلى خب الٗبض مىالٍ، 

ٞالٗبض ال ًم٨ىه ؤن ًدب عبه، بال بٗض ؤن ًإطن له عبه بظل٪، بإن ًدبه ؤوال. و٦ظل٪ وعص 

ظٍ آلاًت جخًمً لاقاعة بلى وظىص مغاجب 9خبا هلل() ٢ىله حٗالى: )والظًً آمىىا ؤقض ( َو

، و٦ظل٪ ٞهي، جا٦ض املجاَضاث  للمدبحن، وؤن ٞحهم مً َى ؤ٦ثر خبا هلل حٗالى مً ٚحٍر

دب  الغوخُت والؿلى٥ الهىفي بىظه ٖام. وؤما ٢ىله حٗالى: )بن هللا ًدب الخىابحن ٍو

(.)ً هحر، َما مً قغوٍ املدبت إلالهُت، ( ٞإن ُٞه جإ٦ُض ٖلى ؤن الخىبت والخ2ُاملخُهٍغ

ما ؤًًا مً صالثل املجاَضاث والترقي في م٣اماث الغوح.  َو

 

(: )ال ًامً ؤخض٦م ختى ٨ًىن هللا وعؾىله ؤخب ؤلُه وؤما في الؿىت، ٣ٞض وعص ٢ىله )

ظا الخضًض ؤًًا ًً٘ خب هللا وعؾىله )4مً ؾىاَما(.) ا لؤلًمان. و٦ظل٪ ( َو (، قَغ

(: )مً ؤخب ل٣اء هللا، ؤخب هللا ل٣اءٍ، ومً لم ًدب ل٣اء هللا، لم ًدب ٢ى٫ الغؾى٫ )

ى جد٤٣ الل٣اء، ؤما 0هللا ل٣اءٍ(.) ذ بإٖلى صعظاث ال٣غب، َو ى خضًض ًخًمً الخهٍغ ( َو

ل َى ل٣اء مٗىىي، ٌكحر بلى الخمؿ٪ بالُاٖاث وجغ٥ املٗاصخي، ؤم  ٦ُُٟت َظا الل٣اء، َو

                                                 
 .22 زيبس  /   1ر
 .161 ا ِط  /   1ر
 .111 ا ِط /  3ر
 ٓحيع  ًلين. –أدطحه  ا ذيضي  ز صخُحه   2ر
 ريع مً أتم اِي   . –ٓحيع  اصٓط  –صخُح مؼلم   1ر
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لى ٖلى امل٣غبحن مً ٖباصٍ؟ ٞهظا ما ؤزخل٠ ٖلُه َى ل٣اء خ٣ُ٣ي، ًىٗم به هللا حٗا

ت واملىهجُت. وؤزحرا هظ٦غ ٢ىله ) ( في الخضًض املٟؿغون، ٧ل خؿب مغظُٗاجه ال٨ٍٟغ

ال٣ضسخي: )ال ًؼا٫ ٖبضي ًخ٣غب الّي بالىىاٞل، ختى ؤخبه، ٞإطا ؤخببخه، ٦ىذ ؾمٗه الظي 

ضٍ التي ًبُل بها وعظله ال ظا 9تي ًمصخي ٖلحها(.)ٌؿم٘ به وبهٍغ الظي  ًبهغ به ٍو (  َو

ظ٦غوهه ٦شحرا في ؤؾدكهاصاتهم، ألجهم ًغون ُٞه  الخضًض ًا٦ض، ٖلُه ؤٚلب الهىُٞت، ٍو

نغاخت الٗباعة، في جإ٦ُض ٦غاماث لاولُاء و٦ظل٪ جإ٦ُض ٢ىلهم بالىظىص الجضًض الظي ًاو٫ 

ُه ؤًًا بقاعة بلى مغجبت السالٞت  ؤلُه الٗبض بٗض جم٨ىه مً صعظت ال٣غب مً مىالٍ، ٞو

 ( 2الٗٓمى.)

 

ش ال٨ٟغ إلاؾالمي، بٗامت، ٧اهذ مىا٠٢ املؿلمحن مً مىيٕى الخب إلالهي ٢ض  في جاٍع

ا بإؾخدالت خهى٫ املىاؾبت بحن السال٤  ا، بط ؤه٨ٍغ بًٗهم مخظٖع جباًيذ جباًىا ملخْى

غي ؤصخاب َظا  ا الػما ألزباث صخت املدبت، ٍو والىسلى١، إلان َظٍ املىاؾبت، حٗض قَغ

ُت، مما ٌكحر بلى مىيٕى الخب إلالهي، ال ال غؤي، ؤن ما وعص مً ههىم، في لاؾاهُض الكٖغ

ٌٗضو ٦ىهه، في خ٣ُ٣خه يغبا مً يغوب املجاػ البال ي والخمشُل اللٛىي، وبن هللا ٖؼ 

دب، ألن املدبت، وب٩ل ؤق٩الها  ًُ لى زالٝ الٓاَغ مً َظٍ الىهىم، ال ًدب وال  وظل، ٖو

اػم والخبٗاث، مما ال ًل٤ُ بالظاث إلالهُت، مشل الكى١ ولاوـ ونىعَا، لها مً اللى 

ولالخظاط، وهدى طل٪ مً الهٟاث والىىإػ مما ًجضَا املسلى٢ىن، ومما ًجب ؤن جخجٍز 

ُت التي حؿخىظب الٛجى   ( 0والٗؼة والهمضاهُت.) ٖىه الظاث إلالهُت، بد٨م نٟت لالَى

لخب إلالهي، وؤزظث به، ول٨جها ؤولخه َاثٟت ؤزغي مً م٨ٟغي إلاؾالم، ؤ٢ّغث صخت ا

الث هي ؤ٢غب بلى الٟهم لازالقي الٓاَغي مىه بلى الٟهم الهىفي الظي ًهل بالضالالث  جإٍو

ت والباَىُت  ٤ عؤي َظٍ  –بلى ؤ٢صخى مضًاتها الٓاٍَغ ٞإن املغاص مً الخب إلالهي، ٖلى ٞو

وال٨الءة والغخمت والخٟٔ )الُاثٟت(، َى الُاٖت والٗباصة والك٨غ مً الٗبض ججاٍ الغب، 

٠ًُ ؤصخاب َظا الغؤي، ؤن ؤ٢صخى ما ًم٨ً ؤن هٟهمه مً  مً الغب ججاٍ الٗبض، ٍو

لُه ٞالبض مً  املدبت َى: ؤجها ؤخضي الهٟاث التي ون٠ بها الباعي حٗالى هٟؿه، ٖو

                                                 
ط    1ر يَ  –ٓلي  ز صخُح  ا ذيضي  –كً أب  هٍط  ريع  احى طم. –ٓحيع  اُط
ٌه الخم إلى هص    خسًثل ًي خم كىس  هى: زد٘ى صٌيت  زح ىع كلى  ا س٘ مً   3ر ٌؼخىس   جىُس  ا وس زي  ز جلٍط

 . 218ا –كى ضي  زليضي  –صٌيت  زحم. أهـط 
 ادلس: هى  اؼُس  زدلىز أاُه  ز   خى بج و زؼحوجي رص ثه ٔو  مي كس   مححيج أاُه  ز حلُم حهيثهل ً  صلس  ز   1ر

ط  شهين مً ثٌؼحن ضو   ا ُين  –إػليكُ   ابنوػىي  – اىحىز ػىي   جليلى.   – 1991 –بوس ز  - اس ض  اىػىُة   –ثىٍى

ظٍُ أرً كطب ل أه611ا – 2ج/ ٔين ٔ  مي ػى   مىحىز  رىحىز ل أي هى اِؽ بصخئ  ز هٌؼهل ألن  مٖين  ا ظم . ٍو ي 
ّ
ه ز

م  –الليهُة ال ًِحضخي  اىحىزل ً  ًجيوؼه وال ًليرله شخئ  ز  اىحىز.   1ج/ – 1غ/ – 1981 –رحنوت  –ثٌؼحن  اِطآن  إٍط

 . 871ا –
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خ٣اص بها، ول٨ً مً صون الىٓغ في ماَُتها ؤو ٦ُُٟتها.) ظا الغؤي ٌكخمل ٖلى مىاػهت 9لٖا ( َو

ت( ٢ض ال ًغضخى بها ال٨شحر مً املإولحن والباخشحن ّٖما وعاء ال٩لماث والؿُىع.  )ؤقٍٗغ

 

املخهىٞت مً ظهتهم، لم ًى٨غوا قِئا مً مٗاوي الخب إلالهي ومضلىالجه، بل َم ٌٗضوهه 

ا مً زال٫ زلىاتهم  َى ٞغ ا ٖو خ٣ُ٣ت وا٢ٗت، ًم٨ً ؤن حٗاف، و٢ض ؤزخهىا بها وظغبَى

ى١ طل٪، ٞهم ًغون ؤن َظٍ املدبت، هي ومىاظاتهم، ومً زال٫ مى  اظُضَم وؤخىالهم. ٞو

باصٍ، ٞاهلل حٗالى، مً ظهخه، ٌكخا١ للٗبض املسلو،  ٖال٢ت مخباصلت بحن هللا حٗالى ٖو

ٛاع  ُلب ال٣غب مىه، وهللا حٗالى ًىاجي الٗبض َو ُلب ٢غبه، ٦ما ؤن الٗبض ٌكخا١ ؤلُه ٍو ٍو

ض مً ٖلُه في ؤن ال ًسالج ٢لبه قِئا ؾىاٍ، ٦ما  ٛاع ٖلُه، َمٗا في مٍؼ ًىاجي الٗبض عبه َو

( والهىُٞت ال 2ال٣غب والىىع والغيىان، والى ٚحر طل٪ مً نٟاث املدبت ولىاػمها.)

خ٣اصَم، بإن املدبت، مشلها مشل  ٌؿخٛغبىن مً مى٨غي املدبت ٖلحهم، بل َم ٌٗظعوَم أٖل

ا وال الخٗبحر ٖجها لٛح ر مً طا٢ها وؤخّؿها، بط بن ؾاثغ ؤخىالهم، ال ًم٨ً قغخها وجٟؿحَر

 ٞا٢ض الصخئ ال ٌُُٗه. 

 

و٢بل الضزى٫ في مىيٕى الخب إلالهي ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، البض مً حؿلُِ الًىء 

سُت املخٗل٣ت بهظا املىيٕى بط ًم٨ً ال٣ى٫: بن الخب إلالهي  ٖلى بٌٗ الجىاهب الخاٍع

 بىنٟه ٖىهغا ؤؾاؾُا

 

ل مً ٖىانغ الخهىٝ إلاؾالمي، ٢ض بغػ  ش َظا ال٨ٟغ، ْو بك٩ل مب٨غ ظضا مً جاٍع

، ولٗل في َظٍ الخ٣ُ٣ت، صاللت واضخت ٖلى  مالػما له م٘ حٗا٢ب زُىاجه ومغاخله وؤَىاٍع

ض، الخب إلالهي قٗاعا  ٘ عّواص خغ٦ت الَؼ ؤَمُت الخب في الٟٗالُت الهىُٞت بغّمتها. ل٣ض ٞع

لُض الٗهغي،)
ُ
لى نىجه ٣ُٞى٫: ًا ؤزىجاٍ، ( ٧ان ًىاصي في ؤَل ػماهه وبإ0ٖلهم، ٞهظا ز

ى  ما. َو َل ٨ُٞم مً ؤخض ال ًدب ؤن ًل٣ى خبِبه؟ ال ٞإخبىا عب٨م وؾحروا ؤلُه ؾحرا ٦ٍغ

هضاء، ُٞه صٖىة بلى ؤٞكاء الخب إلالهي بحن الىاؽ، وظٗله وؾُلت مشلى للخ٣غب بلى هللا 

املا ٧ان َـ ( الظي ؤقتهغ بهُدخه التي 049َحٗالى. و٦ظل٪ الخا٫ م٘ ٦همـ ال٣ِسخي )ث 

م  ى ٢ى٫، ٚع ًُل٣ها في ظىٝ اللُل: ؤجغا٥ مٗظبي وؤهذ ٢غة ُٖجي ًا خبِب ٢لباٍ؟ َو

َغوخاجه البؿُُت بال ؤهه ًض٫ ٖلى ؤٖخُاص ّٖباص طل٪ طل٪ الٗهغ ٖلى حٗاَي مشل َظٍ 

َـ ( الظي ٌٗض مً الضٖاة لاواثل، الظي ٌؿخىؽ 064املٟاَُم. زم هظ٦غ ٖخبت الٛالم )ث 

                                                 
ة   1ر  .127ا – اطػياة  اِ حًن
 .192ا –وتُة  ز  ػ م  احدىي  اسىض   اط  –كٌٌُ    3ر
س أهه ثى ز  ز  اىدٍ  ٘و مً  اِطن  اسيو  الهجط .  1ر يثهل وإً مً  زٓؤ ر ًو  ام ولثن  ز ثطحليثه كلى ثيٍض
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دبحن طل٪ مً ٢ىله: بن حٗظبجي، ٞإوي ل٪ مدب، مٗه، البظ٫ وامل ى٘ والغخمت والٗظاب ٍو

وبن جغخمجي ٞإوي ل٪ مدب. وهي ٖباعة، جٟى١ ؾاب٣خحها، ظغؤة وصعاًت بهُمىت ؾلُان الخب. 

ال ؤن وّٗغط ٖلى ط٦غ الٗاق٣ت إلالهُت الكهحرة، عابٗت ‘وال ٌؿٗىا، في َظٍ الغخلت الٗاظلت، 

ت) م عجُب وؤقٗاع عاثضة في الخب إلالهي، ؤقهغ مً ؤن جظ٦غ، زم ( التي ٧ان لها ٦ال 9الٗضٍو

ضًت الشاوي بٗض قُسه الخؿً البهغي )ث  ُم الخغ٦ت الَؼ َـ (  001هإحي ؤزحرا ٖلى ط٦غ ٖػ

ى خبِب العجمي )ث  ؼج٪، 911َو َـ ( والظي ٧ان مٍٟغ الهغاخت في خبه لغبه بط ٣ًى٫: ٖو

ض في (  ٞهظا بطن، مسر ؤول2به٪ لخٗلم ؤوي ؤخب٪.) ٘، ملضة مً ٖمغ خغ٦ت الَؼ ي ؾَغ

إلاؾالم، جىاَؼ السمؿحن ٖاما، جبحن لىا مً زاللها بن ٖضوي الخب التي ؤنابذ ؤو٫ 

ذ ختى ؤزمغث ما ؤزمغجه مً  ال٣ىم، لم جالػم هٓغائهمً بٗضٍ ٞدؿب، بل ؤجها همذ وجٟٖغ

ا ُٞما بٗض.  حَر اث الٟىاء ووخضة الكهىص ووخضة الىظىص ٚو  هٍٓغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ة  هحن    خم  اهي  –ض ُس ػيام   جط     1ر  ًلي بلسهي. 73ا – 1988 –بوس ز  –ض بلة  السٍو
ٔيم  مدؼٌى  ا ُبي   3ر ر  احدىي  ػ م  صٌحيت مٕسٌة مً  –ز.   .62-62ا – 1977 –رحنوت  –ثيٍض

 د َ  اتي ٌ تنػهي  ا ُر  ز  زحدىي ػى    ز  ٔ 

ك ُحه ريهلل أو رياىٌؽ رياوحن هجسهي تيطط   ز 

ةل ًهي رصاٗ  م و اؼىة  اى ٍى هدىا  اِطآن  إٍط

 .اِؼد مً  حت يز أتسل إهلي هز أد َ  اىحز
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 الخب ٖىض الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي

 

ا وال   ؤخؿاؽ مخلبـ بال٣لب، ٌكٗغ به ٧ل مً ظغبه وطا٢ه، ٞهي ؤطن لِؿذ ٢ىال هٍٓغ

ال ٦المُا ؤجها مٗاهاة خ٣ُ٣ُت، وحكىَل جلمؿه ال٣لىب مً ظاهب املدبىب، ٞخهحر  جإٍو

 الضهُا ٖلى املدب ٦دل٣ت زاجم ل٣ًُها. 

 

ى ٞحها، لم ًإز ظ مً الخب ٞهظٍ بطن، ؤو٫ مٛاػي الكُش ٖبض ال٣اصع، ل٣إل الخب، َو

غضخى  ها بىى البكغ، ٍو ٟا ًىُب٤ ٖلى ٧ل ؤق٩اله التي ٖٞغ تر٥ آلازغ، بل ّٖغٞه حٍٗغ نىٟا ٍو

به ٧ل الٗاق٣حن في لاعى وبمسخل٠ ؤنىاٞهم. بن ؤبلٜ مهضا٢ُت للخب، ٖىضٍ، جخجؿض 

في ٦ىهه مٗاهاة وظضاهُت ًخ٣لب ٞحها املدبىن، ول٨ً َظٍ املٗاهاة، جخٟاوث في الهض١، جبٗا 

التي جدً ؤلحها ال٣لىب، وال ق٪ في ؤن مدبت هللا حٗالى، هي ؤقٝغ جل٪ الجهاث  للجهت

ا خٓا مً الخ٣ب٣ت وال٣ُحن. َغ  وؤٞو

 

والخب ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، ال ٣ًاؽ بال٣ٗل، وال بد٨مه وؤصواجه، ألهه ؾ٨غ ال 

ا ٌكىبه صخى ؤي بمٗجى ؤهه ًىمى ٖلى ؤعى حُٛب ٖجها ؾلُت ال٣ٗل وخ٨مه، وال ٌٗجي َظ

ال٨الم، ؤتهام املدبحن بالجىىن، ول٨ىه ٌكحر بلى َبُٗت الخب املٛاًغة ملى٤ُ ال٣ٗل والتي 

٢ىامها الٗاَٟت املدًت، ولٗل الكُش ٖبض ال٣اصع، في عؤًه طا٥ ًخسظ مى٢ٟا مىا٢ًا 

 جماما، ملى٠٢ مىاهج الخهىٝ لاقغاقي، التي هي بالخإ٦ُض جامً بسالٝ طل٪.

 

مخاػ الخب ؤًًا، ٖىض ال كُش ٖبض ال٣اصع، بإهه ُٖاء مُل٤ وجىظه ٦لي بلى املدبىب، ٍو

بالغوح وال٣لب و٧ل الخىاؽ والجىاعح، وفي الؿغ والٗلً، وؤًشاع املدبىب ٖلى الظاث و٧ل 

ت ولِـ بةعاصة مخ٩لٟت والخب َى الٗمى ًٖ  شخئ آزغ ؾىاٍ، بإزخُاع جل٣اجي وبةعاصة ٍُٞغ

 ٖلُه واملٗمى ًٖ املدبىب 
ً
َُبت له، )ٞهى ٖمى ٧له، واملدبىن ؾ٩اعي، ال ٚحر املدبىب ٚحرة

ًصخىن ؤبضا بال بمكاَضة مدبىبهم، مغضخى ال ٌكٟىن بال بمالخٓت مُلىبهم، خُاعي ال 

( ل٣ض ظم٘ الكُش 0ًإوؿىن بٛحر مىالَم وال ًلهجىن بال بظ٦ٍغ وال ًجُبىن ٚحر صاُٖه(.)

٠ املغ٦ب، ٧ل مٓاَغ الخب وؤق٩اله،  ى ؤبخضاء ًمُل بلى ٖبض ال٣اصع، في َظا الخٍٗغ َو

جهيُٟه ب٨ىهه خاال مً لاخىا٫ الهىُٞت ولِـ ب٨ىهه م٣اما، ألن امل٣ام ًٟترى إلاعاصة 

ظا الخا٫ ال ًهِب ال٣لب بال في مغخلت مخإزغة مً مغاخل  والؿعي وال٣هض والضعاًت، َو

                                                 
 .88ا –ُ بس   جى هط  ز مىيُم  ا ُر ك س  اِيزض  – احيز ز   1ر
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ى ما ًٟترى لازالم والٟىاء  الؿلى٥، ألهه ًخُلب الخىظه بال٩لُت هدى املجبىب، َو

 كهىصي والٟىاء الىظىصي، وهي ٧لها م٣اماث جسو الىانلحن مً ؤَل الؿلى٥. ال

 

ول٩ي ٌؿخمغ الكُش ٖبض ال٣اصع، ٖلى مىاْبخه ٖلى عبِ مٟاَُمه الهىُٞت بعجلت 

الكٕغ إلاؾالمي ٞإهه ًا٦ض ٖلى ؤن ؤؾاؽ مدبت هللا حٗالى وال٣غب مىه، َى َاٖخه وؤجبإ 

، وما البٗض ٖىه، في خ٣ُ٣خه، ب ظا ما ًخجلى ٖىضٍ بىيىح، ؤوامٍغ هُاهه، َو ال بمسالٟخه ٖو

 ( في جٟؿحٍر زُُئت آصم )

 

إ  ٧اهذ هي ؤو٫ الدجب التي حجبذ آصم ًٖ عبه،)ٞدًغة هللا حٗالى َاَغة، ال جَى

بإ٢ضام لىزتها مسالٟت املدبىب، وؤن مً ؤو٦ض ؤؾباب الهجغ َى: ؤه٪ ال ج٤ُُ ؤن ج٣ُم في 

ٞاملدبت إلالهُت جدخاط بلى ؾعي وظهض مً الٗبض ( بطن 0صاع ٖهِذ ٞحها ناخبها(.)

خم طل٪ بجلى البهاثغ ببخضاًء، والبهحرة، هي ٚحر البهغ، ألجها مضٞىهت في ؤٖما١ 9ؤوال،) ( ٍو

م٩امً الىٟـ، وؤن بزغاظها مً لام٩ان بلى الىظىص، ًدخاط بلى نبر ومك٣ت بدُض ج٨ك٠ 

ب الهضثت، خُض البض ؤن جه٣ل ٖجها ال٨شحر مً بغا٢٘ الٟٛلت و٦ظل٪ الخا٫ م٘ ال٣لى 

مغاًاَا، ٧ي جلخ٣ِ ظىاَغ املٗاوي الغباهُت، وان جى٣ى لاعواح، ختى حؿخىخل في مؿا٦ً 

َظٍ لاقباح، وان جسغط ال٣ٗى٫ مً صًاع َُا٧ل الُحن وجى٣ل بلى ؤَىاع مغاجب ال٣ضؽ، 

سالنت ٞإن ( وفي ال2وؤما الهمم ُٞجب ؤن ال حؿعى بال بلى ظىاث ظال٫ الىخضاهُت الخ٣ت.)

٢لب املامً بطا ٧ان َى ٖغف الغخمً، وؤن الغخمً ًدل في ٖغقه متى وؤًً قاء، ٞإن 

ىه ؤؾخٗضاصا ل٣ضم مل٨ُه. ٍؼ  َظا ال ًمى٘ الٗبض مً ؤن ًُهغ َظا الٗغف ٍو

 

ض، والى ؤًً ًخجه؟ ؤهه ًيب٘ مً مكاَضة بٌٗ ظما٫     ٞمتى ًيب٘ الخب في ٢لب املٍغ

خجه قى٢ا بلى  ل٣اثه، ؤما ؾبب َظا الخب، ٞهى نىعة الجما٫ ؤي ظما٫ املدبىب، ٍو

املدبىب، ال٩امىت في مغاًا لاعواح، والخاث٣ت بلى مالخ٣ت ججلُاث الجما٫ الخ٣ُ٣ي. وهي 

ؤقاعة بلى خُاة لاعواح الؿاب٣ت والتي جُلٗذ ٞحها بلى نىع الجما٫، زم ُخغمذ بٗض طل٪ 

ي مىاي٘ مخٗضصة مً ؤ٢ىا٫ الكُش ٖبض بإجهالها بهُا٧ل الهلها٫. وجخجؿض َظ لاقاعة ف

( مغبى في مهض ( ٣ًى٫: ٧ان َٟل ببغاَُم )ال٣اصع، ٞمشال في ط٦ٍغ ٢هت ببغاَُم )

ٖهض ل٠ُ ال٣ضم جدذ ْل شجغة ال٨غم، بغوح مّغوح الًٟل، بيؿُم ول٣ض آجِىا ببغاَُم 

                                                 
 .16ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
وكلى  اطهم مً ٔىج ي كلى أن هص   ال يض  ال ثخىي ى مم ُ٘ى  ا ُر ك س  اِيزض أن  زح ة مً  تى ٘ل إش إن حلُم  تى ٘ل   1ر

 مى هم ضتليهُةل جؼحىحم إػحلس ز  ال س رحدٌُة هٌؼه رياؼَط  زلهىز   ز  احدىي. 
 .31ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   3ر
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هىعٍ في عقضٍ مً ٢بل خحن ظم٘ ال٣ضع طعاث الظواث وؤعواح اليؿماث ... ختى آن ؤوان ْ

( 4ؾغاص١ الؼمان ... ٞجهٌ ًيك٤ مدُا طا٥ اليؿُم في بغاعي الىله حهُم َالبا للخٟغص ..)

و٦ظل٪ ٢ىله: )بن املكاَضة هي ؾالٝ عاح ًُىٝ بها ؾ٣اة لاػ٫ ٖلى هضماء لاعواح في 

حن جدذ  ؤ٢ضاح السُاب، في مجلـ الىنل، ٖىض ؾضعة مىخهى لامل، ٞى١ ٚاًت مجى الٗاٞع

( و٦ظل٪ ٢ىله: )زغظذ بٌٗ َُىع لاعواح مً ؤه٣اى الهضوع، 0ال٣ضم...()ْال٫ ظـال٫ 

ا ال٣ضًم، حؿخيك٤ وؿمت مً مهب الخ٩لُم جخظ٦غ ِٖكها في ْل ؤزل  جخلمذ ؤزغا مً مُاَع

( زم ٢ىله الظي ًٟصر ًٖ َظٍ املؿإلت ؤ٦ثر 9الىنل، حك٨ى ظىاَا بٗض بٗاص لاخباب(.)

ح بجي آصم، ب٨اسخي قغاب ؤلؿذ بغب٨م، في زلىة مً ؾىاٍ: )َاٞذ ؾ٣اة ال٣ضم، ٖلى ؤعوا

م الؿاقي ال الكغاب، ؾ٨ىذ جل٪ اليكىاث في طعاث جل٪  مجلـ وبط ؤزظ عب٪، ؤؾ٨َغ

 ( 2الظواث، ختى ؤهٟل٤ نبذ قٕغ ؤخمض.)

 

ولىا ؤن هدؿاء٫ بٗض طل٪، َل الكُش ٖبض ال٣اصع، و٦شحر ٚحٍر مً مخهىٞت إلاؾالم، 

٣ت )السُحر  ة(، ؤي وظىص لاعواح الؿاب٤ ٖلى الخُاة لاعيُت، ٢ض ممً ٢الىا بهظٍ الٍُغ

هم إلاؾالمي ما ٨ًٟي  ت الهبىٍ لاٞالَىهُت، ؤم ٧ان لهم في قٖغ جإزغوا بك٩ل مباقغ بىٍٓغ

تهم جل٪؟ ولٗل ؤ٢غب لاظىبت بلى الهض١، َى الجىاب الظي  مً لاؾاهُض التي حؿٙى هٍٓغ

ت اله ً. بط ًم٨ً ال٣ى٫: بن هٍٓغ ٘ ًجم٘ بحن لازٍغ بىٍ لاٞالَىهُت ٢ض ؤهدكغث بك٩ل ؾَغ

ً املؿلمحن وؤنبدذ ظؼءا مً ز٣اٞتهم الؿاثضة، ول٨ً لم ٨ًً لهظٍ  بحن ؤوؾاٍ امل٨ٍٟغ

ؿٙى لازظ بها،  هم، ما ًضٖمها َو بت( ؤن حؿىص، لى لم لها املؿلمىن في قٖغ ال٨ٟغة )الٍٛغ

م، ال٨شحر مً آلاًاث التي حكحر بلى امل ٗجى طاجه، ٣٦ىله حٗالى: )وبط ٞل٣ض وعص في ال٣غآن ال٨ٍغ

تهم وؤقهضَم ٖلى ؤهٟؿهم ؤلؿذ بغب٨م ٢الىا بلى  ؤزظ عب٪ مً بجي آصم مً ْهىعَم طٍع

ا ًٖ َظا ٚاٞلحن(.)
ّ
ظٍ آلاًت حكحر نغاخت بلى 4قهضها ؤن ج٣ىلىا ًىم ال٣ُامت ؤها ٦ى ( َو

ل٪ ٢ىله حٗالى: ب٢غاع ؤعواط ظمُ٘ بجي آصم بىخضاهُت هللا حٗالى، ٢بل ؤجهالها باألبضان. ٦ظ

)وبط ؤزظ عب٪ مُشا١ الىبُحن ملا آجِخ٨م مً ٦خاب وخ٨مت زم ظاء٦م عؾى٫ مهض١ ملا 

ه ٢ا٫ ؤ٢غعجم وازظجم ٖلى طل٨م بنغي، ٢الىا ؤ٢غعها ٢ا٫ 
ّ
م٨ٗم لخامجن به ولخىهغه

ظٍ آلاًت جا٦ض ؤًًا املٗجى طاجه، زم ؤن مجغص 2ٞإقهضوا وؤها م٨ٗم مً الكاَضًً(.) ( َو

م ٢هت آصم )ط٦غ ال٣غآن  ه ؤو باألخغي ببٗاصٍ ال٨ٍغ ت ٢بل َبَى
ّ
(، و٦ىهه ٢ض ؾ٨ً الجى

                                                 
 .33ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   2ر
 .39ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
 .21ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   1ر
 .71ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   3ر
 .171 كط ي /   2ر
 .81آ٘ كلط ن /   2ر
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ت حٗجي في ؤزو ما حٗىُه ال٣غب مً هللا حٗالى، ٞإن طل٪ ؾُتر٥ الباب 
ّ
ٖجها، و٦ىن الجى

ت(.   مٟخىخا ؤمام ؤي عاٚب في جبجي جل٪ )الىٍٓغ

 

غي ؤن جدًغ في و٢ض ٌؿهل الخ٨م ٖلى َظا الغؤي بتهمت الخى٣ُُٞت، ول٨ً ٢بل طل٪، ًيب

ت، ؾىاء مجهم  ؤطَاهىا خ٣ُ٣خان: لاولى: ؤن م٨ٟغي إلاؾالم، بمسخل٠ بزخهاناتهم ال٨ٍٟغ

هحن ؤقض الخغم، ٖلى الخىا٤ٞ م٘  املخ٩لمىن ؤم الٟالؾٟت ؤم الهىُٞت، ٧اهىا خٍغ

ِ بها، ٦ما جىحي بظل٪ ؤٚلب  ٣ُٖضتهم إلاؾالمُت، ولم ٨ًً مً الؿهل ٖلحهم الخٍٟغ

خضاص الضعاؾاث لاؾدك غا٢ُت. والشاهُت: هي ؤهه لِـ مً ٢بُل الىالء للترار إلاؾالمي ؤو لٖا

ت ولاظخماُٖت  بالظاث، ؤن ؤن هًٓ ؤن م٨ٟغي إلاؾالم ٧اهىا بمٗؼ٫ ًٖ الخإزحراث ال٨ٍٟغ

الىاٞضة ٖلحهم ؤو املدُُت بهم، ألن َظا يغب مً املؿخدُل بط بن ؤي خًاعة، ال ًم٨ً ؤن 

ُاًء. جىمى ؤو جؼصَغ مالم جخٟاٖ ا مً الخًاعاث ؤزظا ٖو  ل م٘ ٚحَر

 

بن ما ٦ىا هىص ؤن ههل ؤلُه، مً وعاء َظا لاؾترؾا٫، َى ؤهه لِـ مً الىاظب ٖلُىا 

ىا املؿلمحن، مً طوي لابضإ املكهىص، مى٠٢ عظا٫ ال٨ىِؿت في  ؤن ه٠٣ مً م٨ٍٟغ

٣ت واملغو١ مً الضًً، في م٣ابل ؤًت ٨ٞغة  ال٣غون الىؾُى مً السخغة، ٞىتهمهم بالهَغ

جهضع ٖجهم وهلمـ ٞحها بٌٗ الٛغابت ؤو وكٗغ خُالها ببٌٗ لاؾدُداف، بِىما لاظضي 

خ٣اصًت، التي  ولاظضع، ؤن هبدض لهظٍ لا٩ٞاع، ًٖ مؿىٚاتها لاظخماُٖت والؿُاؾُت ولٖا

ؤؾخىظبذ ْهىعَا في خُجها، ولٗل َظا )الُمىح( لازحر، َى الظي ؾُم٨ىىا مغة ؤزغي مً 

٩اعها الجضًضة السانت بىا واملالثمت لٗهغها بياٞت بلى ؤهه ؾُم٨ىىا مً ؤن ه٣غؤ ؤهخاط ؤٞ

ت وبُٗضة ًٖ ٧ل ؤق٩ا٫  مٟغصاث جغازىا ال٨ٟغي إلاؾالمي ٢غاءة ٖلمُت ٖم٣ُت وزٍغ

 الخٗهباث ال٣ًُت.

 

زم وٗىص مغة ؤزغي بلى مىيٕى الخب إلالهي ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، ٞهى ٖىضٍ ال حهبِ 

ٍض صٞٗت واخضة وبهىعة زابخت ال جخٛحر، بل ؤن مٗاهُه وصعظاجه جخٛحر جبٗا ٖلى ٢لب املغ 

٣ت وبمتزاظها في باَىه. ؤن مدبت هللا حٗالى حٗجي  ض وؤقدُا٢ه ونض١ الٍُغ لضعظت ؤًمان املٍغ

ض، َاٖخه حٗالى، باألمخشا٫ ألوامٍغ ولاهتهاء ًٖ هىاَُه، زم بٗض طل٪  في بضاًت ؾلى٥ املٍغ

ُاًاٍ، زم حٗجي ال٣ىاٖت بُٗا ثه والغيا ب٣ًاثه زم حٗجي: َلب وٗمت لاٞخ٣اع بلى  هىاله ٖو

ؤزحرا ًبلٜ الٗبض في خبه لغبه مغجبت ال ًُلب مٗها ٖىيا وال  ًيخٓغ ؤظغا، بط ٨ًىن قى٢ه 

ى خب  ى ما ًم٨ً ؤن وؿمُه بالخب السالو، َو زالها لل٣اء مدبىبه والخ٣غب ؤلُه، َو

ك٨غون ٖلى  زانت السانت ، وؤما ٢بله ٞهى خب  ىاى َو الٗامت الظًً ًُلبىن لٖا

 الىٗم، ٞهى خب املدبىب لُٗاثه ولِـ لظاجه.



 

 

139 

 

٨ظا ٞإن املىهج الظي ؤزخُه الكُش ٖبض ال٣اصع لىٟؿه،  ال ًؼا٫ ٌٗض )ؾاعي املٟٗى٫(  َو

اث التي ًم٨ً ؤن هٓجها بُٗضة ؤنال، ًٖ ؾاخت الكٕغ وؤخ٩امه، ٞالخب  ختى  م٘ املىيٖى

ٗت الىبي مدمض ) ٖىضٍ، و٦ما عؤًىا (، ؤي الخمؿ٪ ؾاب٣ا، ؤؾاؾه الخمؿ٪ بكَغ

بالخ٩ال٠ُ، ولِـ ٦ما ًغي ؤ و ًضعي بًٗهم، بإهه مضٖاة بلى جغ٥ الخ٩ال٠ُ والخىهل ًٖ 

ؤخ٩ام الضًً. بن ونى٫ ال٣لب بلى م٣ام الخب ال  ًخم ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، بال بإصاء 

جغ٥ جىاو٫ املباح في الكٕغ ول٨ً امل٣غون الٟغاثٌ والهبر ًٖ املدغماث والكبهاث، زم 

بالهىي والكهىة ووظىص ال٣لب. وال جخى٠٢ الكغوٍ ٖىض َظا الخض، بل بجها جؼصاص م٘ 

ض ؤ٦ثر في بداع  الخب، بط ًإحي بٗض طل٪ صوع الىعٕ الكافي في املٗامالث البضهُت  حٗم٤ املٍغ

ٍٝ ألهه ٌكٟي الىٟـ مً ؤق٩ا٫ الظهىب وال٨ ى قا ا وال٣لبُت، َو ضوعاث ٧اٞت ب٨ىهه قَغ

ض ال٩امل  ا لبلٙى مدُت الهض١ في الخب إلالهي، زم بٗض الىعٕ ًإحي الَؼ ؤي  –يغوٍع

ض في الضهُا   وآلازغة  ا آزغ لبلٙى املدب طعوة الخب إلالهي السالو،  –الَؼ ا يغوٍع قَغ

ض ال٩امل ٦ما ٌّٗغٞه الكُش ٖبض  الظي لِـ له حٗل٤ بصخئ آزغ ؾىي  طاث املدبىب، والَؼ

ال٣اصع، َى: جغ٥ ما ؾىي هللا حٗالى ومسالٟت َىي الىٟـ والكُُان، زم َهاعة ال٣لب مً 

( وبطن، ٞهل 0السل٤ في الجملت بلى الضعظت التي ٌؿخىي ٖىضَا املضح والظم والدجغ واملضع.)

ٌٗجي الخب إلالهي ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، قِئا آزغ ؾىي زالنت الؿلى٥ الهىفي الظي 

ض ٌٗجي بضوعٍ، لا لتزام بالٟغاثٌ والىىاٞل والخمؿ٪ بالُاٖاث والسظ بإؾباب الَؼ

 والىعٕ.

 

مما ؾب٤ ًم٨ىىا ؤن هالخٔ بىيىح، جمؿ٪ الكُش ٖبض ال٣اصع، بإْهاع الترابِ 

خه الهىُٞت، بط ال وظىص ٖىضٍ، مل٣ام وال خا٫ وال خب وال  الًٗىي ال٣اثم بحن ٣ٞغاث هٍٓغ

ت( بل ؤن ال٩ل مترابِ، بًٗه م٘  عقي عوحي، لِـ له ٖال ٢ت بب٣ُت ؤظؼاء جل٪ )الىٍٓغ

ٗت املدمضًت زاهُا، والتي حك٩ل بضوعَا،  بًٗه آلازغ، ؤوال، زم ٧ل َظٍ لاظؼاء م٘ الكَغ

لُه،  ال٣اٖضة الهلبت التي ال ًم٨ً لاهُال١ هدى آٞا١ الغوح واملل٨ىث بال مً ؾاختها، ٖو

ت ُٞم٨ىىا ال٣ى٫: ؤهه ال ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ًٖ ؤي قُش طو م غوخاث هٍٓغ ىهج نىفي َو

، وؤزُإ في  ت وؤؾخ٣ام ٞحها م٘ ْاَغ الكٕغ مٗغوٞت، ؤهه ٢ض ؤناب في َظٍ املؿإلت ال٨ٍٟغ

ىض ؤي قُش  لازغي، وؤهدٝغ ٞحها ًٖ )الهغاٍ املؿخ٣ُم(، ألن البىاء الهىفي بغّمخه، ٖو

 نــىفي، ومشله في طل٪ مشل ؤي بىاء ٞلؿٟي، البض ؤن ًغج٨ؼ ٖلى م٣ضماث 

 

                                                 
 .18ا –ح     خيػط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  –  جُ و    1ر
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ت ؤو ؤٖخ٣اصًت مُٗىت، بدُض ال ًسغط ٖجها ؤي ظؼء آزغ مً ؤظؼاء طل٪  وزىابذ ٨ٍٞغ

البىاء، وان َظا ال٣ى٫ َى عّص ٖلى ما ظاء في ٦خاب )الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي وآعائٍ 

خ٣اصًت والهىُٞت(.) ( والظي ظاء ُٞه: ؤن الكُش ٖبض ال٣اصع، ٢ض ؤ٦ثر مً صٖىي 0لٖا

ضم لالتزام بال٨خاب والؿىت وههج  الؿل٠ الهالر، بِىما ؤ٢ىاله ظاءث ملُئت باملٟاع٢اث ٖو

ب في لامغ، بن مال٠ ال٨خاب، ٢ض جبجى وبك٩ل  لالتزام بهظٍ الضٖىي ٖىض الخُب٤ُ، والٍٛغ

( صون ان ٩ًل٠ هٟؿه ٖىاء 9مى٣ُ٘ الىٓحر، آعاء مً ؤَل٤ ٖلُه ل٣ب )قُش إلاؾالم(،)

ت التي ٧ان ًدخ٨م ؤلحها قُش إلاؾالم، ؤو في لا٢ل، صعاؾت الٗىامل  صعاؾت املغظُٗاث ال٨ٍٟغ

( ولٗل مً الل٠ُُ 2الؿُاؾُت ولاظخماُٖت التي ؤملذ ٖلُه لازظ بخل٪ آلاعاء املدكضصة.)

ؤن هظ٦غ، ؤن مال٠ ال٨خاب، ٢ض حٛاضخى ًٖ جمؿ٨ه بأعاء قُش إلاؾالم، في ٣ٞغة واخضة 

ٝ ٖلى ؤن ًبٗض ٣ِٞ، وهي خحن ٖمض َظا لازحر، في مٗغى ط٦ٍغ َٟىاث ؤَل الخهى 

ؾاخت الكُش ٖبض ال٣اصع ًٖ ٧ل َظٍ الهٟىاث، ال بل بهه ّٖضٍ مً زحرة قُىر الخهىٝ 

ى ؾب٤ ؤن ؤوعصهاٍ في بضاًت َظا البدض.  ه، َو لىا الخُاع الهىفي الجًز
ّ
 الظًً مش

 

ٚحر قغوٍ املدبت إلالهُت، ًً٘ الكُش ٖبض ال٣اصع، قغوَا ؤزال٢ُت نٗبت ًجب 

ض الؿ ا في املٍغ ال٪ ٧ي ٌؿخد٤، ًٖ ظضاعة، مجزلت املدب، و٧ي ٨ًىن ٢لبه مٟٗما جىَٞغ

٣ِٞ، بدب هللا ٖؼ وظل، وصون َظٍ الكغوٍ، ال ٨ًىن الٗبض بال صُٖا مغاثُا. ؤو٫ َظٍ 

ل  خم له طل٪ بإن ًٍؼ ض ُٖىان ًىٓغ بهما بلى ٚحر مدبىبه، ٍو الكغوٍ َى: ؤن ال ٨ًىن للمٍغ

لخ٣ُ٣ي والسالو، بطا جم٨ً مً ٢لب ما، مً ؤمام ُٖيُه ٧ل ما ؾىي مدبىبه، ٞالخب ا

كخٛل به  ًاء، َو ، بدُض ًهحر َظا الخب، ًدكغب في ظمُ٘ لٖا ٞإهه ًسغط مىه خب ٚحٍر

ٛمٍغ  خم٨ً مىه َو الٓاَغ والباًَ ٖلى خض ؾىاء، وبدُض ًهحر َى نىعة الٗبض ومٗىاٍ، ٍو

٫، ُٞسغظه ًٖ ختى حهُئه لخ٣بل الهىعة الجضًضة واملٗجى الجضًض املٛاًغ ملٗىاٍ لاو 

ًٗه في ٢لب الخضًً  ً الخمؿ٪ بالٓاَغ ٣ِٞ مً الٗباصاث والغؾىم، ٍو الٗاصة، ٖو

 الىابٌ باألزالم والخب والُاٖت الخ٣ُ٣ُت هلل حٗالى. 

 

ضا، وؤل٣ُذ  ض، ؤخبه هللا ٖؼ وظل، ٞإنبذ مغاصا بٗض ؤن ٧ان مٍغ ٞإطا ما جم َظا للمٍغ

دذ ؤمام
ّ
خ
ُ
ش٣ل ٧اَله، ٞو

ُ
 ( 0ه ؤبىاب َاملا مىٗذ صوهه.)ٖىه ؤخما٫ َاملا ج

                                                 
يض  –زؤاٌه: ز. ػلُس  اِحؼيو    1ر  م. وهى  ز  ص  ضػياة زٓحىض   صيزض  كً حيملة أم  اِطي.1997 – اٍط
لجي ره أرً ثُلُة .  1ر  َو
 ًلي بلسهي. 217ا – زدسض هٌؼه  –ػلُس  اِحؼيو    3ر
 .121ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
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ٞهظا الكٍغ لاو٫، ٌٗجي بطا: الخد٤ُ٣ باألزالم في الٗباصاث واملٗامالث وؤهىإ 

الُاٖاث ما ْهغ مجها وما بًُ. ولازالم الظي عؤًىاٍ ُٞما ؾب٤، ؤهه ٌٗض الٗامل لاؾاسخي 

ب ٢بل الظي جغج٨ؼ ٖلُه ب٣ُت امل٣اماث الهىُٞت، ٌٗض َىا الكٍغ لاو٫ الظي ٌؿخىظ

 بصٖاء الخب إلالهي السالو.

 

ى: ؤن ال ٣ًبل املدب ب٣لبه بلى  الكٍغ الشاوي، ًضوع خى٫ يمان صخت الخب إلالهي َو

ٚحر مدبىبه، ٞإن ال٣لب بطا نض١ في مدبت هللا حٗالى، ٞإهه ؾُذجم ًٖ املُل بلى ٧ل ما 

ه ال٣لب في َضٍ ال
ّ
خالت بالىبي ًم٨ً ؤن ٌكتر٥ م٘ طل٪ الخب، والكُش ٖبض ال٣اصع، ٌكخ

( خحن ٧ان َٟال عيُٗا ُٞدّغمذ ٖلُه ٧ل املغاي٘ بال ما ٧ان ٢ض زهو مىسخى )

 ( 9له.)

 

بن الٗبض ال ًم٨ً ؤن ٨ًىن له ؤ٦ثر مً ٢لب واخض في ظىٞه، ٞإطا ما امخؤل َظا ال٣لب 

واملٗجى َىا  –بكاٚل مٗحن، ٞإهه ال ٣ًبل مٗه ؤي قاٚل آزغ، ٞال٣لب الظي ؤخب السال٤ 

ال ًم٨ىه بٗض طل٪ مً ؤن ًدب السل٤، وال ًم٨ً  –غا ٖلى الخب السالو مى٢ىٝ خه

ظا  ل٣لب ؤٞٗم بهظا الخب ؤن ججخم٘ ُٞه الضهُا وآلازغة، بل لاخغي بهاخب َظا ال٣لب َو

الخب، ؤن ًبُ٘ هٟؿه و٧ل ما ًمل٨ه مً ؤظل هٓغة مً مدبىبه ؤو هىا٫ ٢غبت مىه، وألظل 

ىن ب٣ُ٘ َظٍ الٛاًت، ًغي الكُش ٖبض ال٣اصع،  بن الظًً ًهض٢ىن في ٖؼاثمهم، ٌؿاٖع

٤ مً ٚحر جلٟذ  ىن بُّي مغاخل الٍُغ ؿٖغ املىاػ٫ الىٟؿُت، التي هي حجب ْلماهُت، َو

( 2و)بٗؼم مجغص مً ظىاطب إلاعاصاث قى٢ا بلى عئٍت املدبىب وولها بيُل املُلىب(.)

، ؤهه ًغج٨ؼ، بياٞت بلى لازالم، ٖلى م٨ىىا ؤن هلمـ في َظا الكٍغ الهض١ في الخىظه  ٍو

بلى هللا حٗالى، ٞالهض١ وخضٍ َى الظي ًدغم ٖلى ال٣لب املدب الخُل٘ بلى ٚحر مدبىبه، 

كخهي، في الى٢ذ الظي ال ًجض ٖىض مدبىبه، بال  ختى ولى وظض ٖىض َظا )الٛحر( ما ًدب َو

 املى٘ والجٟاء. 

 

، ًا٦ض مغة ؤزغي، ٖلى ؤن الخب ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، َى ؤو٫ وؤَم  بن َظا الكٍغ

ى وخضٍ الظي ًم٨ً  وآزغ الضواٞ٘ التي جضٞ٘ الٗبض بلى جدمل مك٣اث الؿلى٥ الهىفي، َو

ض، بلى مغخلت الهٟاء الخام وال٣غب لابضي، بط بن مً ؤخب هللا حٗالى، ٞهى  ؤن ًبلٜ باملٍغ

٤ هللا حٗالى، ونل ؤلُه، ومً ونل بلى هللا  خخما ؾىٝ ال ًىٓغ بلى ؾىاٍ، ومً مل٪ الٍُغ

                                                 
. وهى هىي ٌ حن إلى ُىاه جليلى: روتطمىي كلُه  زط طم مً ُ    17ا –ح     خيػط  ز ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  –  جُ و    1ر

 .11 اِدص / 
 .18ا –وملسن  اىى ض  رهجة  ػط ض  – ا ؼىى ز   3ر
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ُاع، ٞهٟا و٢خه م٘  حٗالى ٖاف في ٦ىٟه، ومً ؤقخا١ بلى هللا حٗالـى ؤوـ به وجغ٥ لٚا

٤ 0مدبىبه.) ٨ظا ٞبالخب وبالخدضًض، لازالم والهض١ في الخب، ٌؿل٪ الٍُغ ( َو

خد٤٣ الىنى٫ والٟىاء والب٣اء باهلل حٗالى.  ٍو

 

مدبخه حٗالى، زم بطا قٍغ املدبت إلالهُت الشالض َى: مجاٞاة الىىم، ٣ٞض ٦ظب مً ؤصعى 

ًّ ٖلُه اللُل، هام ٖىه. ٖلى ؤن َظا لامغ املجهض، ال ٨ًىن ؤال في خ٤ املدب، الظي ًخضوى  ظ

ض في الغجبت ًٖ املغاص. بن املدب ٣ِٞ َى املخٗىب، وؤما  في الغجبت ًٖ املدبىب، ٦خضوي املٍغ

ذ، املدب َالب واملدبىب مُلىب، ٚحر ؤن املدب واملدبى  ب ٖىض الكُش املدبىب ٞمؿتًر

ٖبض ال٣اصع، ٢ض ًدباصالن لاصواع، ألجهما لِؿا في م٣اماث زابخت، بط ًم٨ً للمدب ؤن ٨ًىن 

مدبىبا، ُٞما لى َّهغ ٢لبه مً ظمُ٘ ؤنىاٝ الؿىي، بدُض ؤنبذ ال بضًل له ًٖ مُلىبه 

وال عظٕى له ًٖ خاله، ؤما م٣تربان َظا الىنى٫ ٞخبضؤ مً ؤصمان ٢لب الٗبض وظىاعخه، 

هللا حٗالى، ببخضاًء مً ٢ى٫ )ال ؤله بال هللا( م٘ مغا٣ٞت لازالم والهض١، زم ؤهتهاًء، بٗض ط٦غ 

ُاع، ٢ُمتها  اياث، بلى ٣ٞض ٧ل لاقُاء وظمُ٘ لٚا ؾلؿلت َىٍلت مً املجاَضاث والٍغ

ٖىضٍ، ألن مً صّر خبه هلل حٗالى، ؤؾخىي ٖىضٍ الدجغ واملضع واملضح والظم، والٗاُٞت 

ا، ٞمً بلٜ َظٍ الخالت، ماجذ هٟؿه وؾ٨ً  والؿ٣م والٛجى وال٣ٟغ، وب٢با٫ الضهُا وؤصباَع

َىاٍ، وؤهسمضث هحران َبٗه وط٫ قُُاهه، و٧ان ؤ٢باله ٖلى هللا حٗالى جاما، وناع ب٣لبه 

( و٦ما هالخٔ، ٞإن الكُش ٖبض ال٣اصع، ال 9صعبا ًجىػ به في وؾِ السل٤، بلى السال٤.)

م  ضًه، ختى َو غ مٍغ
ّ
في ٚمغة الخب، باملجاَضاث ولاط٧اع وؤهىإ الٗباصاث، و٦إهه ًيشجي ًظ٦

ًّ ٚحر طل٪.  ٗض مً الىاَمحن مً ْ ٌُ م بإهه ال مىام لهم ًٖ طل٪، وؤهه  ض ؤن ًسبَر  ًٍغ

 

الكٍغ الغاب٘: َى ؤن ال ًغضخى املدب بٛحر ل٣اء مدبىبه، ألن املدبحن ال عاخت ل٣لىبهم، 

ت، ختى ًغوا مدبىب
ّ
ضون ؤي مسلى١، وبهما ولى صزلىا ؤل٠ ؤل٠ ظى هم. َاالء املدبىن، ال ًٍغ

م ؤلحها، وبهما ًُلبىن املىٗم،  م ال ًُلبىن الىٗم، م٘ ؤٞخ٣اَع ضون، ٣ِٞ زال٣هم، َو ًٍغ

م ٦ما ٌؿمحهم الكُش ٖبض ال٣اصع، هّؼإ  . ؤجهم املدبىن خ٣ا، َو ًبٛىن لانل ال الٟٕغ

ل٣بُلت ؤو ظماٖت، والظًً يا٢ذ  الٗكاثغ، ؤي املىبىطون مً السل٤ والظًً ال ؤهخماء لهم

ً الضهُا  م. بجهم في قٛل ظؿُم ٌكٛلهم ًٖ السل٤ ٖو بهم لاعى بما عخبذ ٖلى ٚحَر

ً ظىتهم ؤعيا، بط بن ٧ل طل٪ ٖىضَم ال٣ُىص والسجىن، والضهُا بما ٞحها حٗجي  السل٤، ٖو

م مً الؿبإ الًاع  م ًٟغون مجها ٞغاَع  ٍت.لهم الهم والٗظاب والدجب الٓلماهُت، َو

 

                                                 
 .69ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
 .18ا –ح     خيػط  ز ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  –  جُ و    1ر
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ض ال٩امل، الظي ٌٗجي في خ٣ُ٣خه،  ، ال ٌٗضو ٦ىهه صٖىة بلى لازظ بالَؼ بن َظا الكٍغ

ىض ٧ل الهىُٞت، ٞإن مً عضخي بالىٗمت صون  ٖضم الغيا بٛحر املُلىب الخ٣ُ٣ي، ٖو

املىٗم، ٣ٞض ؤخضر قغزا في نض١ جىظهه، والبض مً لاقاعة َىا بلى ؤن الهىُٞت، بط 

ضون في قهىاث الضهُا وو ٗم آلازغة، ٞإن طل٪ ال ٌٗجي ؤؾخٛىاءَم ًٖ طل٪، ول٨ً ٌٗجي ًَؼ

ى الخ٣غب بلى املىلى  ؤجهم ٢ض ويٗىا ههب ؤُٖجهم، َضٞا مدضصا ال ًدُضون ٖىه، بال َو

حٗالى، وبال ٞهم ال ٌؿ٨ىىن بلى ؤي مالط ٢بل بلىٚهم َظا الهضٝ، ٞإطا ما بلٛىا مغاصَم، 

ول٨ً ج٣بلهم َىا، ؾىٝ ال ٨ًىن مصخىبا ٞٗىضَا ؾِخ٣بلىن ٧ل ما ًإجحهم مً لا٢ؿام، 

ٟالث ال٣لىب.  باألؾخالب ٚو

 

ظا ًم٨ً ؤن وؿمُه بكٍغ ٞىاء إلاعاصاث، ٞإن مً ؤخب الخب  الكٍغ السامـ: َو

السالو ؤو خب السىام، ٞؿىٝ ال جب٣ى له بعاصة، ألن ٢اهىن الخب الشابذ ًىو ٖلى ؤهه 

ظا )ال٣اهى 0ال بعاصة ملدب م٘ بعاصة املدبىب،) ن( ٌٗضٍ الكُش ٖبض ال٣اصع، مً البضاثت ( َو

ى َىا في مىيٕى إلاعاصة، ًغبِ بحن الخب  التي ٌؿلم بها ٧ل مدب طا١ َٗم املدبت. َو

والٟىاء، بط ال ًم٨ً في عؤًه، ؤن هخسُل املدب بال ٞاهُا في مدبىبه، ٧الٗبض بحن ًضي ؾُضٍ، 

ما مً لم ًبلٜ َظٍ املغخلت الٗبض املُُ٘ َبٗا الظي ال ًسال٠ ؾُضٍ وال ٌٗاعيه في شخئ، ؤ

ولم ٌكغب مً َظا ال٨إؽ، ٞلِؿهى مدب وال مدبىب، وال طا١ َٗم املدبت وال طا١ َٗم 

 (  9املدبىبُت.)

 

، ًٟترى بياٞت بلى طوبان بعاصة املدب في بعاصة الخبِب، الخد٤٣ بم٣ام  بن َظا الكٍغ

ىا بإن الغيا ًٟترى الغيا، ولىا ؤن هضع٥ ؤَمُت الخب في الغقي الغوحي، ُٞما لى ٖلم

، لىظضها ؤن  الهبر والك٨غ والخى٧ل. ٖلى ؤهىا لى ص٣٢ىا الىٓغ في مًمىن َظا الكٍغ

الكُش ٖبض ال٣اصع، ٌٗىص ُٞه، مغة ؤزغي، بلى عبِ الخب إلالهي بمٗاوي الُاٖت والسًٕى 

والخد٤٣ بالٗبىصًت املُل٣ت، ول٨ً َظٍ املٗاوي، هي ٚحر جل٪ التي وظضهاَا في املؿخىي 

و٫ مً مؿخىٍاث الخب، ألن الُاٖت والسًٕى والٗبىصًت َىا، ظاءث بٗض َى٫ لا 

ض ولِؿذ  مجاَضاث وعٍاياث، ٞهي ؤنبدذ بطن ظؼءا مً الؿماث الغوخُت للمٍغ

 م٣هىعة ٣ِٞ ٖلى الُاٖاث ولاوامغ والىىاهي.

 

                                                 
ًِ٘ى  ا ُر ك س  اِيزض: أن ملجى ث شخي إض ز   زحم مم تظىض إض ز    خ ِم ٌلجي أن ال ٌ حو   زحم كً مح ىبه رسهُي   1ر

 .91ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –أهـط  –لّ وال آدط  وال د
 .19ا –ح     خيػط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  – ا ُر ك س  اِيزض   1ر
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ى في مٗـُت  الكٍغ الؿاصؽ: َى قٍغ ٖضم الخمل٪، ٞاملدب ال ما٫ له وال مل٨ُت َو

ظا بمدبى  الكٍغ ٌٗض م٨مال للكٍغ الظي ؾب٣ه، بط بن مً مدُذ بعاصجه، ال ٣ًى٫ ه، َو

 بلى 
ً
َغى وال زؼاهت وال صاع ؤياٞت َٖ ظا مالي ومل٩ي، بن املدب ال ما٫ له وال  خخما: َظا لي َو

بض بحن ًضي  مدبىبه. بن ال٩ل ٖىضٍ مىظوع ملغاصٍ ومدبىبه، ولِـ َى بال مملى٥ ٖو

لى ؤؾاؽ طل٪ 0ًت ًىو ٖلى ؤن الٗبض وما مل٪ ملىالٍ،)مدبىبه، وبن قٕغ الٗبىص ( ٖو

ون٠ الكُش ٖبض ال٣اصع، املدب بالظلُل، ألهه ال جُا٫ ًضاٍ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٛغة، 

ت إلاعاصة واملل٨ُت. ٚحر ؤن َظا الخب وما ؤعجبِ به مً ؤخما٫ ال٣ٟغ  والتي ؤولها خٍغ

والضوام والشباث، ٞظلت ؤٚال٫  ولاطال٫، َى في خ٣ُ٣خه خا٫، ولِـ مً نٟاث الخا٫

ت وؾُاصة، وال ًخم طل٪ بال بٗض ؤن  الخب، ما هي بال ؤمغ ما٢ذ، وما جلبض ؤن جخدى٫ بلى خٍغ

ًصر للمدب حؿلُمه للمدبىب، ُٞٗىص املدبىب بٗض طل٪ ِٞؿلم له ما حؿلمه مىه 

ؼ  ىيه ؤلُه. ٖىض َظا الخض، جى٣لب ظمُ٘ لامىع، ُٞهحر الٗبض خغا والظلُل ٍٖؼ ا ٞو

با واملدب مدبىبا، ٖلى ؤن َظا الخدى٫ ولاه٣الب، ال ًخم بِؿغ مً ٚحر مك٣ت،  والبُٗض ٢ٍغ

بل َى ًدخاط، ٦ٛحٍر مً ؤخىا٫ الهىُٞت وم٣اماتهم، بلى ٦شحر مً ٧اؾاث الهبر وم٣اصًغ 

الهض١، نبر ٖلى مدبت هللا ٖؼ وظل، ونض١ في َلبه، ُٞالػم بابه وال ٌٛاصع َغبا مً 

إؾا مً ال٣غب والىىا٫. وجل٪ خا٫، ًهٟها الكُش ٖبض ال٣اصع، بإجها خا٫ ؾهام آٞاجه ؤو ً

ا، وهي خا٫ )ال ججئ  ها بال مً طا٢ها وؤخدسخى ٦إؾها وؤ٦خىي بىاَع زانت ظضا، ال ٌٗٞغ

همهم(.) –ؤي ال ًم٨ً ونٟها بض٢ت  –بالهٟت   (  9ألجها مً وعاء م٣ٗى٫ السل٤ ٞو

 

ي خ٣ُ٣خه جإ٦ُض ٖلى ؤػالت ظمُ٘ ٖالث٤ ؤن جإ٦ُض َظا الكٍغ ٖلى ٖضم الخمل٪، َى ف

ى ما حٗاٝع الهىُٞت ٖلى  الىٟـ باألُٚاع، ومً زم بػالت ٖىامل لاهاهُت ولازغة ٞحها، َو

غجه، ؤو  حؿمُخه بالخجغص الظي ٌٗجي الخسلو مً الهٟاث الغصًئت. ؤن الهىفي ٌٗلم بؿٍغ

ًدضر مً ظّغاء مً زال٫ مجاَضاجه، ؤن ٧ل ما ًلخد٤ بىٟؿه مً َظٍ الهٟاث، ؤهما 

ؤلخها٢ها بالضهُا وخاظاتها وقهىاتها، وبن زحر وؾُلت للخىهل ًٖ طل٪، جخمشل في بػالت 

َظٍ الٗالث٤ ٖجها، ٞالىٟـ في ؤنل ُٞغتها، حٗض ناُٞت ه٣ُت ٖاملت مدبت لغبها، ول٨ً ما 

ًلخد٤ بها مً ظغاء ؤعجباَها م٘ مخُلباث الجؿض وخاظاجه، وطل٪ َى ؤنل الى٣و 

هله، وبى ض في الضهُا ٞو اء ٖلى ما ؾب٤، ًم٨ىىا ؤن هٟهم مً نىُٞت إلاؾالم، ؤن الَؼ

٤، لُدىػ بٗض  ٣ُ٘ به ٍَغ ٖىضَم، ٌٗض ؤمغا ج٨خ٨ُُا ؤو مغخلُا ًجخاػ به الهىفي ٣ٖبت ٍو

ض ؤو لم  يخٓغ، ٞإطا ما جد٤٣ له طل٪، ٣ٞض ناع ؾُان لضًه، ؤَػ ض ٍو طل٪ ٖلى ما ٧ان ًٍغ

ض.   ًَؼ

                                                 
 .19ا –ح     خيػط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  – ا ُر ك س  اِيزض   1ر
 .19ا – زدسض هٌؼه  – ا ُر ك س  اِيزض   1ر
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، ٌٗىص الكُش ٖبض ال٣اصع، مغة ؤزغي بلى جإ٦ُض الكٍغ الؿاب٘: وم٘ َظا ا لكٍغ

الخمؿ٪ بالُاٖاث، ألن مً ٧ان مدبا، ٣ٞض لؼمذ ٖلُه الُاٖت ملً ؤخب، وؤهه ال ًهض١ 

مً ؤصعى مدبت هللا حٗالى بال بطا ؤَاٖه. ؤن مدبت هللا ٖؼ وظل ال ًم٨ً ؤن جخم٨ً مً ٢لب 

يخهي غضخى  الٗبض، مالم ًمخشل ؤوال بلى ألوامٍغ حٗالى، ٍو ٣ى٘ بُٗاثه ٍو ًٖ هىاَُه ٍو

غي  ظ٦ٍغ ط٦غا ناص٢ا مخىانال بال٣لب واللؿان و٧ل الجىاعح وبالجهغ والؿغ، ٍو ب٣ًاثه، ٍو

ض بلى خالت  الؿُش ٖبض ال٣اصع، ؤن َظا الظ٦غ لازحر، ؤي الظ٦غ بالؿغ، َى الظي ًهل باملٍغ

ظ٦غ، )باهى هللا ٖؼ وظل الٟىاء في ط٦غ مدبىبه. ٞإطا ما ونل بلى َظٍ املجزلت مً الخب وال

به زل٣ه، ومحٍز ٖجهم بإخىا٫ وؤ٢ىا٫ عجُبت، ألهه خُيئٍظ ؾ٨ُىن خ٤ في خ٤، جٟجى طاجه 

 (  0وال ًب٣ى في ٢لبه بال لاو٫ وآلازغ والٓاَغ والباًَ(.)

 

ؤن الظ٦غ ًىي٘، ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، ظىبا بلى ظىب، م٘ الُاٖاث والخمؿ٪ 

ى جإ٦ ٤ الهىفي بطا ٧ان ال ًم٨ً ٢ُٗه باألوامغ والىىاهي، َو ُض مً ظاهبه ٖلى ؤن الٍُغ

، ٞإن َاٖت هللا حٗالى، خ٤ َاٖخه، ال ًم٨ً ؤن جخد٤٣ بٛحر ط٦ٍغ  بٛحر واؾُت الكٕغ

ٗت ال  لُه ٞال ونى٫ بلى هللا حٗالى بكَغ وخبه، والظ٦غ والخب َما مً خُصُاث الخهىٝ، ٖو

٣ت. ا بؼي الٍُغ  جتًز

 

ضم الكغ٥ في املدبت بط بن املدبىب في ٚٝغ املدبحن الكٍغ الشامً: ًخٗل٤ بالخى  خُض ٖو

٨ىن صُٖا مً جٓاَغ بالخب،  ٩ا، ٍو ال ًم٨ً ؤن ٨ًىن بال واخضا واملدبت ؤخاصًت ال ج٣بل قٍغ

٪ ماال  وبوكٛل ًٖ يُٟه املدبىب، ؤو ؤقغ٥ ٚحٍر مٗه في ٢لبه، ختى وؤن ٧ان َظا الكٍغ

بت، ولظل٪ ججض ؤن الظً ً نض٢ىا في مدبتهم هلل حٗالى، عيىا به صون ؤو ولضا ؤو َىي ؤو ٚع

ٚحٍر وؤؾخٗاهىا به وخضٍ وؤ٢خهغوا ٖلُه وؤحجمىا ًٖ ؾىاٍ، ختى ناع ال٣ٟغ ٖىضَم في 

م ججاَه، ووُٗمهم ناع في ؾ٣م ؤظؿامهم  صخبخه ٚجى، ال بل ؤن ٚىاَم ناع في ٣َٞغ

ٗبهم مً الضهُا وؤوؿهم في وخكتهم ًٖ السالث٤، و٢غبهم في بٗضَم ًٖ ٚحٍر وعاختهم في ح

إؾهم مً نٟىَا وصوام وُٗمها.) ( بن ما ٌكحر ؤلُه َظا الكٍغ ٌٗض مُمدا ٌؿعى ٧ل 9ٍو

ض ؾال٪ بلى بلىٚه، بهه الخىخُض السالو، الظي ال ٌكىبه ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الكغ٥،  مٍغ

ىا في مٗجى الخب إلالهي ٖىض الهىُٞت بىظه ٖام، لىظضها  ّٗ مهما زٟي ؤو ص١، وؤهىا لى جم

 ٌٗجي ٖىضَم قِئا آزغ ؾىي ٦ىهه جىخُضا مً هٕى زام، ال ًخم٨ً مىه بال السانت ؤهه ال 

ى جىخُض ٌكمل ال٣لب واللؿان والسىاَغ وال٣ٗى٫ و٧ل الجىاعح في  مً ٖباص هللا حٗالى، َو

                                                 
 .11ا – م  ا ُر ك س  اِيزض ح     خيػط مً ٓ –  جُ و    1ر
 .123ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   – ا ُر ك س  اِيزض   جُ و    1ر
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 ،ً آن واخض، ولظل٪ هغي الكُش ٖبض ال٣اصع ٢ض ؤلخ٣ه م٘ آزغ قغوٍ الخب، لُا٦ض لآلزٍغ

 بىظه ٖام، ال ٌٗجي قِئا ؤ٦ثر مً جىخُض هللا حٗالى خ٤ جىخُضٍ.ؤن الخب إلالهي والخهىٝ 

 

( وهللا حٗالى 0والكُش ٖبض ال٣اصع، ًلخ٤ بالخب نٟت الػمت مً نٟاجه، وهي الٛحرة،)

 ، ون٠ هٟؿه بإهه )الُٛىع( ؤي بمٗجى ؤهه زل٤ الٗبض له، ٞال ًيبغي بطن ؤن ج٨ىن لٛحٍر

وؤخب قِئا مً خٓىّ الضهُا ؤو آلازغة، ُٞما لى نض١ في خبه، ؤهه بن لم ٨ًً ٦ظل٪، 

، وهللا حٗالى ال٣ًبل  حٍر حكٗبذ مدبخه وؤهخ٣هذ وججؼؤث وناعث مىػٖت بحن هللا حٗالى ٚو

ى الُٛىع ال٣اَغ ٞى١ ٧ل شخئ املاحي ل٩ل شخئ، لظل٪ ٞإن ٖلى ال٣لب املدب،  ٪، َو الكٍغ

لب ؤن ًخُهغ مً ظمُ٘ الكغ٧اء مً ظمُ٘ الكغ٧اء ولاهضاص واللظاث والكه ىاث، َو

الغثاؾاث وال٨غاماث، بدُض ال ًب٣ى له بعاصة وال مُلىب وال ؤمىُت )٧األهاء املىشلم الظي ال 

ًبِ ُٞه ماج٘() ( ٞهى ال جدبلىع في هٟؿه بعاصة شخئ مً لاقُاء، ألهه ؤه٨ؿغ بٟٗل مدبت 9ًُ

حرجه ى هللا ٖؼ وظل وبدُض ناع، ٧لما هجمذ ُٞه بعاصة ما، ٦ؿغتها مدبت هللا حٗالى ٚو ، َو

ما ًم٨ً ؤن وؿمُه بالخٟٔ إلالهي الظي َى ولُض نض١ الٗبض م٘ عبه وخبه له وجى٧له 

ه هللا حٗالى بإهىاع الٗٓمت والهُبت)
ّ
( والجبروث، 2ٖلُه. ٞإطا ما بلٜ الٗبض َظٍ املغخلت خ٣

اء والؿُىة، بدُض ناع ال ًم٨ً ؤن جسلو بلى  ويغب خىله، ألظل الخٟٔ، زىاص١ ال٨بًر

إمً يغع لاؾباب ٢لبه بعاصة  شخئ مً لاقُاء وخُيئظ ٣ِٞ، ًم٨ً ؤن ًُمئن ال٣لب ٍو

ٖلُه، مً الىلض ولاَل ولاصخاب ولامىا٫ وال٨غاماث، ال بل ختى الخ٨مت والٗباصاث، 

)ألن ظمُ٘ طل٪ ٨ًىن زاعط ال٣لب، ٞال ٌٛاع هللا ٖؼ وظل ٖلُه، بل ٨ًىن ظمُ٘ طل٪ 

 ( 4مت وعػ٢ا ومىٟٗت للىاعصًً ؤلُه(.)٦غامت مً هللا حٗالى لٗبضٍ ولُٟا به ووٗ

 

ض الؿال٪ ٖبر  ٨ظا ًهل بىا الخب إلالهي بلى الىدُجت هٟؿها التي ونل ؤلحها املٍغ َو

ؤظخُاٍػ للم٣اماث الهىُٞت ٧لها. ؤن املدب هلل حٗالى، ًهبذ بهظا الخب ٖبضا خ٣ُ٣ُا 

جى هللا ٖؼ وظل،  غصاهُت وؤلىَُت ٚو ضع٥ به ٣ٍٞغ املُل٤ ججاٍ وخضاهُت ٞو ملىالٍ حٗالى، ٍو

ضع٥ ؤًًا، ؤن ٧ل  ٤ ٍو الُغ١ مؿضوصة في وظه ال٣انضًً لل٣غب مً مىالَم، بال ٍَغ

ى الشالسي الظي ٌكـ٩ل ظمإ ال٣هض الضًجي، والظي ًىدهغ  إلاؾالم ولاًمان ولاخؿان، َو

                                                 
ٌيت   1ر ة  اوحن  ز تِه.  احلٍط وأمي  اهطوي ًحلجي كىس : ػِىغ  تحلي٘  171ا –ٌلّطي   جطحيو   اوحن  ر ج ي: ٓط هة  ٓط

 ً . مىي٘ظ  اؼيبٍط
ً
ىصٍ   ي  زحم  – 91ا –ؿىي و اظُّ كً  ادبن هٌيػة وأمي  هديضي ًُلسهي مً اى ظم  زح ةل ٍو

 . 81ا –م يَض أهى ض  اِلىع ومٌيثح أػط ض   اوُىع  –و زح ىع ٔ  و تس من لي كلى هٌؼه وكلى ت ِ ه 
 .76ا –ًحى   اوُم  – ا ُر ك س  اِيزض   جُ و    1ر
ه إال أهه ٌ حس كىس صٌيت   اهُ ة: وحىز جلـُم  ز  اِلم ًلىم مً  اىـط إلى هحن   3ر  زح ىع وهص   زِيم ش ج  اللحم ال ًٌيُض

 .79ا – زدسض هٌؼه  –  ج ٘. أهـط  هديضي 
 . 76ا – زدسض هٌؼه  – ا ُر ك س  اِيزض   2ر
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٢هض الؿلى٥ الهىفي في ظؼثه لازحر. ال٣لب بطن، بطا ؤزلو ونض١ في خبه هلل حٗالى، 

هىاث الضهُا ولظاتها، ألجها بٗض طل٪ ٞؿىٝ ال جًٍغ بٗض طل٪ ؤلىان ٢ُىٝ الخال٫ مً ق

ى مً ظهت ؤزغي، ؾ٨ُىن مىاعا حهخضي به ب٣ُت السل٤  ال جمـ ٢لبه بإي ْلمت ؤو حجاب، َو

٤، بط بن ؤ٦ثر الىاؽ خبا هلل حٗالى، َى بالخإ٦ُض  –الُالبحن مُلبه  – مً ْلمت الٍُغ

لما به وبإخ٩امه وخضوصٍ وقغاجٗه.   م ٢غبا مىه ٖو  ؤ٦ثَر

 

باعاث وؤقٗاعا ٦شحرة حكحر بلى ل٣ض جدمل م ٟهىم الخب إلالهي ٖىض الهىُٞت، مٟغصاث ٖو

مٗاوي: الىنا٫ والل٣اء ولب٣غب واملٗاه٣ت، و٦ظل٪ الهجغ والهض والجٟىة واملى٘، وهي مٗاٍن 

َاملا ؤزاعث خُٟٓت زهىمهم مً ظهت، وخملذ ٦المهم، في َظا الكإن، ٚحر ما ًدخمله مً 

ا مً الجهت لازغي. والكُش ٖبض ال٣اصع، مً ظهخه، لم لاقاعاث والضالالث التي ؤع  اصَو

ه مً الهىُٞت، بغ٢ت  ًترصص في السىى في بدغ َظٍ املٗاوي، ال بل ؤهه جمحز ًٖ مٗانٍغ

ظوبت الٗباعاث التي جىاولذ مىيٕى الخب، بلى صعظت ؤجها ق٩لذ لىخاث بالُٚت عاجٗت،  ٖو

ول٨ىه مً الجاهب آلازغ، وجمكُا م٘  (0ًم٨ً ؤن جهلر للخضاو٫ بحن الٗكا١ في ٧ل ٖهغ.)

ضًه وجيبحههم ٖلى ؤن ٧ل ما ًغص في ٦المه،  مما  مىهجه الهىفي، لم ٌٟٛل ًٖ جظ٦حر مٍغ

ىما ال٣غب َى ٢غب  ؾب٣ذ إلاقاعة ؤلُه مً املٗاوي، ٚىما له حٗل٤ بال٣لىب صون لابضان، ٚو

ر طل٪ مما ٢ض حكحر ال٣غب والىنى٫ َى ونى٫ ال٣لىب، وال ًم٨ً ألي ؤمغٍء ان ًخهىع ٚح

( ٖلى ؤن َظا الخىبُه ال ٣ًلل مً قإن الخب إلالهي ؤو ٌكحر بلى 0الُه مشل جل٪ الٗباعاث .)

اناث قاٖغ، ؤهه ٣ِٞ ًىٟي ال٣غب الجؿضي  ما ؤو يغبا مً السُا٫ ؤو ؤَع ٦ىهه َو

واملكاَضة الُٗاهُت، وؤما ما ٖضي طل٪ ٞالكُش ٖبض ال٣اصع ال ًًُٗ في وظىصٍ الخ٣ُ٣ي 

دؿىؽ بال٣ضع الظي ًم٨ً الًُٗ ُٞه بىظىص لاقُاء املدؿىؾت في الٗالم لاعضخي. بن امل

٣حن ملمىؽ، وهي لِؿذ مً ٢بُل لا٢ىا٫ ‘املدبت إلالهُت ماهي في خ٣ُ٣تها  ال ؤمغ وا٢عي ٍو

ت املىم٣ت ؤو مً ٢بُل املجاػ ؤو لاصٖاء املدٌ.  الكٍٗغ

                                                 
أج ظى  إلى هص   اىصي٘ ًٌٖ  ملصش بؼليق وللة مي س هص   اىولةل أو مظؼطع مً ػُم أ خين مظؼطع بصجى تىحن   1ر

م كلى  اٌىض بؼليز  هص   زىِلمل أو مح ل   رياهُيم مً  اؼطع ر صى ت تيزي إلى هيزي هص   الع  ا يزيل ً هلي شاٗ مٕحئ

محْط   ص   اِسضل ًصٓط ضوته ت و   اىـط  ز مجلؽ وإش أدص ضبٗل أو ًسحن زًحن ػط  إلى اص  ػليق ميرِ  مً مؼلىكه  ز 

س  ضو   كً صى  ٌطزهي رىلد ثىتسهي  ز  اليام  اىىضي. ً ن وحست م يم تظط  أاؼد رطبٕمل كىس ثجٍط ض     ي  ٍو

يض ضبُم  إطم كىس شٓط   خ ِم  كـمل ًصاٗ و ضز مً حىيع  رسل ًصْٓط إاتز م ضوتٗ ضو   وؽل ح م كلي ي مً ٍض

س    اِلم هيض أػٍ  زهجى  ٔيت  ليب  محيػً  الهس  اِسًمل ً طؼطمد  ز ػٍى ض اىت ة  هِؼيقل  طغ رُلة  زحم رحط

ة  ت يع  ل ك س اِيزض   جُ و  ة  زح ىع رٌُط ست  ز صلُم  اؼطل حلط  تُط  –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –أهـط  –وثُى

 .        22ا
 11ا –ح     خيػط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  –  جُ و    1ر
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ًم٨ً ؤن جسُئها ٖحن زبحر، ٞهي في  بن املدبت إلالهُت خ٣ُ٣ت، ولها ٖالماث صامٛت ال 

سغط لهُبها مً ٞى٢ه ٢هغا وؤيُغاعا )بن  ٢لب املدب، ٦ىاع في بِذ بال باب وال مٟخاح ٍو

٨خمها ختى جٓهغ ٖلُه() ( ٞهى بطن ال ًخٓاَغ بها ؤو ًٟخٗلها، ؤجها 9املدب ٌٛل٤ باب مدبخه ٍو

جها مال٩ا ألمٍغ ؤو بعاصجه، ججغبت عوخُت زاع٢ت و٢اَغة ال ًسىيها املدب َاجٗا وال ًسغط م

 بل ال ًسغط مجها ؤنال.  

 

ؤجها ججغبت عوخُت ًى٣لب ٞحها ٦ُان إلاوؿان وجخٛحر مٗها َباٖه وجتهظب نٟاجه وجغ١ 

زهاله وسجاًاٍ، واملدبت هدى ؤي مىيٕى جىظهذ، ٞإجها جب٣ى ججغبت ؾامُت جغج٣ي 

لُسُغ له ٖلى با٫، ٞإما بن باملؿخىي الىٟسخي والسل٣ي والىظضاوي للمدب، بما لم ٨ًً 

ها َى الظاث إلالهُت، ٞإجها الًم٨ً ؤن جدض ؤو حؿخىٖب ؤو جىن٠ بال بطا  ٧ان مىيٖى

ؤم٨ً ؤن جدض وجىن٠ الخجغبت الهىُٞت بغّمتها، بط ال ٞغ١ في الجهاًت بحن الخب إلالهي و 

 الخجغبت الهىُٞت الٗؿحرة ٖلى الىن٠.

 

ًل بلهي، وبظعة جل٣ى في بن املدبت إلالهُت، هي ٖىض الكُش ٖبض  بت عباهُت ٞو ال٣اصع، مَى

ى ال ًٞل له وال إلعاصجه في ٚغؾها ؤو ؤؾخجالبها، ال بل )لِـ للٗبض ٞحها  ٢لب الٗبض، َو

ا مً ظاهب الُٛب، ٖلى ًض املكِئت، والٗبض  ٦ؿب، وال ًصر وظىصَا في ٢لبه بال بٗض بغوَػ

َى ؤن ؤي ؤمغت بطا لم ًجض في  ( ومٗجى َظا ال٣ى٫ 0َىا ؾا٢ِ ال٨ؿب ممدـى الؿبب(.)

غ 
ّ
ا ٖىض ٚحٍر ؤو ٌؿخهججها ؤو ٨ًٟ ٢لبه مً لىاعج الخب وػٞغاجه قِئا، ٞلِـ ٖلُه ؤن ًى٨َغ

ظٍ الٗباعة  ال٣اثل بها. ؤجها مً مىاَب الغخمً التي ًسخو بها مً ٌكاء مً ٖباصٍ، َو

لهي في زاهت لازحرة جا٦ض صون ؤصوى ق٪، ؤن الكُش ٖبض ال٣اصع، ًمُل بلى وي٘ الخب إلا

لاخىا٫ الهىُٞت ولِـ في زاهت امل٣اماث، بجها هاجج جٟغػٍ خغ٦ت امل٣اماث الخهاٖضًت، 

ول٨ً م٘ الخإ٦ُض ؤن َظٍ امل٣اماث جهئ له وال جدخم ْهىعٍ، ٞالٗبض مهما ٞٗل ٞإهه ال 

ًم٨ىه ؤن ًخه٠ بهٟت الخب، ول٨ىه مً ظهت ؤزغي، ال ًىا٫ مغجبت الخب، بال بطا ؤٖض له 

ّض  ٨ظا َى صًضن لاخىا٫ بىظه ٖام.ُٖ  جه، َو

 

ًه٠ الكُش ٖبض ال٣اصع، املدبحن هلل حٗالى، بسىام الىاؽ ومسخاعحهم، بط بهه حٗالى  

م، زم ه٣لهم، بٗض ما بض في ٢لىبهم مدبخه،  ًلهم باملدبت ٖلى ٚحَر م ٞو بنُٟاَم ومحَز

زل٤ ظضًض، ل٣ض  مً خا٫ بلى خا٫، ومً ٚحر ؾاب٤ ؤقاعة ؤو ؤهظاع، ختى ناعوا ٦إجهم في

٧اهىا ٢بل ؤن ٌؿغي في ٖغو٢هم وؿٜ الخب إلالهي، هُاما في مغا٢ض الٗضم، ع٢ىصا في مهض 

                                                 
 .11ا – زدسض هٌؼه  –  جُ و    1ر
 .113ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
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الُٛب، ٞخُت في ٦ه٠ ال٨غم، ختى ؤؾخسغط ؾاب٤ ال٣ضع مً ؤظؼاء الُحن طعاث طواتهم، 

وؤطَب ٚكها بىاع لانُٟاء وه٣ل ٖلحها ناجٜ الظَب في صاع يغب لاػ٫ ؾُىع )ًدبهم( 

دبىهه(.)و٢ا٫ ٖجه م في َي الٗضم )ٍو ( ٞهى، ٌٗجي بطن حُٗحن ٢ضًم و٢ضع هاٞظ، ال 9م َو

ى ؤمغ الهي مؿُىع في اللىح املدٟىّ مىظ لاػ٫،  ًمل٪ إلاوؿان مٗه صٞٗا ؤو ؤؾخجالبا، َو

ومشله في طل٪ مشل الىبىة والىالًت، ٨ٞما ؤن إلاوؿان مهما حّٗبض وؤظتهض، الًم٨ىه مً ؤن 

الىالًت، ٨ٞظل٪ الخا٫ َىا، ٞالٗبض مهما ٞٗل ٞإهه ال ًبلٜ صعظت ًىا٫ صعظت الىبىة ؤو 

املدبحن املدبىبحن مالم ٨ًً مشبخا ؤؾمه في صًىاجهم )ال٣ضًم(، وما ٧ان لم ج٨ً عوخه 

ا  سخلِ نٟاَئ مٟخىهت بالجما٫ إلالهي في ؾاب٤ ٖهضَا، و٢بل ؤث حؿ٨ً ٢هىع الهىع ٍو

ت. ل٣ض  متزط هىعَا بالٓلمت الٗىهٍغ ا ٍو ب في البلض ب٨ضَع ذ ؤعواح املدبحن )مدل الٍٛغ
ّ
خل

ذ بلى ما ؤوؿذ به في مىاًَ 
ّ
الىاػح ٞإقخا٢ذ بلى ما ؤقغ٢ذ به ظىاب ال٣ضم، وخى

ا٫ ٖلحها في الٟى١ والخدذ، ٞإنبدذ طعاث طواتهم َباًء َاثغا في ًٞاء  ال٣ضؽ، َو

٢ّضع له مً الٛغام، ٞلما زغظىا بلى ؾٗت مُضان ال٣غب، ؤلبؿذ ًض الٗىاًت ٦ال مجهم ما 

٣ض لسىانهم في زلىة مجلـ لاوـ ؤلىٍت ًدبىهه وههب  م٣ــضوع ال٣ضع مً زل٘ الخب ٖو

ىا  –ل٣ضومهم ؤؾّغة الٗؼ ٖلى ؾاخل بدغ  وؤمغ ٧اجب صًىان لاػ٫ ؤن ٌسجل لهم  –وؾاٖع

ىىان زُابه  –وهللا ًضٖى بلى صاع الؿالم  –الؿٗاصة ال٨بري، وظٗل زخم ٦خابه   –ٖو

 ( 0هللا (.) ٞإجبٗىوي ًدبب٨م

 

ٞهل ًب٣ى بٗض َظا ال٨الم البالٜ الىيىح، ق٪ في جبجي الكُش ٖبض ال٣اصع، ل٣ُٗضة 

بت مً ججلُاث ؤهىاع الخًغة إلالهُت،  خُاة لاعواح الؿاب٣ت وال٣ضًمت والتي ٧اهذ ٞحها ٢ٍغ

ت وهٟاط البهحرة والتي جم ٞحه ا والتي ٧اهذ جخمخ٘ ٞحها بضعظت ٖالُت ظضا مً الهٟاء واملٗٞغ

ظبرث 
ُ
ج٣ضًغ لا٢ضاع وج٣ؿُم لا٢ؿام وجشبُذ املىاػ٫، زم مً بٗض َظٍ الخُاة )الهىِئت(، ؤ

لى الخُب٘ بُباجٗه مً ؤقتهاء وظٕى  لى ؤعجضاء زُاب الُحن ٖو لاعواح ٖلى )الهبىٍ( ٖو

وعٚباث هي لِؿذ مً جُلٗاتها لانُلت، ٞلخ٣ها ما لخ٣ها مً ٖخماث الهضؤ والخ٨ضعاث، 

ؿِذ خ٣ُ٣تها، زم ؤجها ٖىض ؤو٫ باصعة هىع، ؤؾخٗاصث ٖك٣ها ال٣ضًم ٞسٟذ هىعَا وو

ا، ٩ٞان الخب و٧ان الؿلى٥ و٧اهذ امل٣اماث ولاخىا٫،  وؤقخا٢ذ بلى ل٣اء ٌُٗضَا نَٟى

 ولم ٨ًً مً وعاء طل٪ ٧له بال ؤبخٛاء وظه هللا حٗالى َلب مغياجه وجمجي ال٣غب مىه.

 

                                                 
 .31ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   1ر
 .31ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
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ت ولُٟا ؤلهُا و٦ى 
ّ
ن املدب )ال ًُحر بلى مدبىبه بال بىجاح ٖلى ؤن ٦ىن املدبت مى

( ٞإن َظا ال 9لانُٟاء وؤهه ال ًخمحز وال ًهُٟى وال ٨ًغم، بال مً ؤزخاٍع هللا ٖؼ وظل(.)

ًلغي في هٓغ الكُش ٖبض ال٣اصع، ٢هض املدبحن وبعاصتهم في تهُئت ؤهٟؿهم وؤؾخهالخها 

ى ٌؿدكهض  َىا بؿحرة الىبي مىسخى لجٗلها مؿخٗضة ألؾخ٣با٫ بظوع املدبت إلالهُت، َو

( ى في مٗغى الىاع ٞهى ما ونل بلى  –٦ىاًت ًٖ جد٤٣ الل٣اء  –(، خحن الح له الىىع َو

م ؾّغٍ والىظض هضًم عوخه والكى١  َظٍ الضعظت مً ال٣غب، بال بٗض ؤن ظٗل الٛغام ٍٚغ

(. م٨ً ؤن ًخم طل٪ للٗبض، بطا ما2ؾمحر ٢لبه والخى١ ظلِـ ٞااصٍ والهىي خكى نضٍع  ( ٍو

غا١، الظي ٌٗجي املىاْبت ٖلى الظ٦غ واملغابُت والخ٨ٟغ في ٖٓمت السال٤ ومُالٗت  الػم لَا

ت ٖلى الخب، و٦ىن الخب هاجج  ًله، وفي َظا ؤقاعة بلى ؤؾب٣ُت املٗٞغ ُاًاٍ ٞو وٗمه ٖو

خم ؤًًا باألظتهاص بالخد٤٣ بالٗبىصًت التي جىبش٤ مً مىانلت  ت ولِـ ال٨ٗـ. ٍو ًٖ املٗٞغ

٤ الىٓغ بلى الىٟـ بٗحن الترقي بامل خم ؤًًا ًٖ ٍَغ  جاَضاث وامل٣اماث ولاخىا٫. ٍو

 

الى٣و والخ٣هحر، ألن مً هٓغ بلى ه٣هاهه ٧ان له ال٨ما٫ ومً هٓغ بلى ٦ماله ٧ان له 

( والى٣هان ب٨ىهه قٗىعا بطا ما ج٨ّغؽ في الىٟـ، ٞإهه 0الى٣هان، )ؤ٨ٖؿىا جهِبىا()

ض مً بخؿاؾها بالظ٫ ولاٞخ٣اع ج جاٍ زال٣ها ؤوال، ألن طل٪ َى ؤو٫ وؤَم ؤقغاٍ ؾحًز

اياث  ض مً ؤ٢ضامها ٖلى الٍغ الخب الهاص١، وججاٍ طاتها زاهُا، ألن َظا الكٗىع، ؾحًز

.٤  واملجاَضاث، ومً زم ٌعّجل مً بلىٚها الٛاًت مً الٍُغ

 

بن بعاصة و٢هض الٗبض في ؾُٗه بلى ؤ٦دؿاب صعظت املدبت، جخجؿض ؤمامىا بىيىح، في    

ا جسخاع هللا حٗالى ؾلى  ا بإن ظٗلَى ٥ املدبحن ؤهٟؿهم، ٞهم َاملا ٖالجىا ؤهٟؿهم وعويَى

، وبإن ؤظتهضوا في ؤن  ا جغي الىٗم التي ٖىضَا، مىه حٗالى ال مً ٚحٍر ٖلى زل٣ه، وبإن ظٗلَى

لى ما ٣ًُم  ًتر٦ىا الخغام والكبهت، ال بل ؤجهم ب٢خهغوا مً الخال٫ ٣ِٞ، ٖلى ال٨ٟاٝ ٖو

غوا الىىم وؤؾخٛىىا ًٖ الغاخت، وؾاعوا بلى هللا حٗالى بإ٢ضام ال٣لىب وؤ٢ضام لاوص، زم هج

لاؾغاع ؤ٢ضام إلاعاصاث وؤ٢ضام الهمم. و٧ل طل٪ ًيب٘ ٖىضَم مً مىبعي لازالم وخؿً 

لاصب م٘ هللا حٗالى والظي ٌٗجي ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، ؤن ال ًغي الٗبض مً مهضع للىٟ٘ 

ٟجى ًٖ ٧ل ما ؾىله مً السالث٤ والًغ ؤو السحر والكغ ب ال مىه حٗالى، وؤن ٌُٛب ٍو

ٗجي خؿً لاصب ٖىضٍ، ؤن ًىٓغ الٗبض بلى مً  ىاَا وبعاصتها ومىاَا. َو ولامىا٫ والىٟـ َو

ى ال٣ُب  –ًىٓغ ؤلُه عبه  ٣بل ٖلى مً ٣ًبل  –ؤي مً ٨ًىن مىي٘ هٓغ هللا حٗالى َو ٍو

                                                 
 .32ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   1ر
 .18ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   3ر
 .11ا –ح     خيػط  –  جُ و    1ر
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ؿخجُب ملً ًضٖىٍ ،  وؤن ًىالي مً ًسغظه مً ْلماث ظهله ٖلُه، وؤن ًدب مً ًدبه َو

امه الغصًئت ومً هٟؿه لاماعة  ٛؿله مً ؤهجاؾه وؤوؾازه وؤَو ىجُه مً َل٨خه َو ٍو

دىلىن بِىه  ٤ الخ٤ ٍو ام، الظًً ٣ًُٗىن ٖلُه الٍُغ بالؿىء وؤ٢غان الجهل وؤزالء لاَو

ؼ.) ٍؼ  ( 9وبحن ٧ل هٟـ وزمحن ٖو

 

٨ظا ُٞم٨ىىا ؤن هغي، ؤن خؿً لاصب ٖىض ا لكُش ٖبض ال٣اصع، ال ٌٗجي ؤ٦ثر مً ٦ىهه َو

ما بإخ٩ام  ّٖ لاهسغاٍ في الؿلى٥ الهىفي، ول٨ً لِـ ؤي ؾلى٥، بل ٣ِٞ ما ٧ان مىه مض

ٗت، وما ٧ان مإزىطا مً ًض قُش مغقض ٖاٝع مكهىص له بالخ٣ىي والهالح والىالًت.  الكَغ

م٨ىىا ؤن هغي، مً زال٫ ما ؾب٤، ؤن الكُش ٖبض ال٣اصع، ٢ض ّْل مخ مؿ٩ا بدغنه ٖلى ٍو

جىدي املىاػهت بحن ما َى لل٣ضع وبحن ما َى مً خهت ال٣ضعة إلاوؿاهُت، بحن لامغ املدخىم 

ؿعى بلى  ى ًجتهض في الخد٤٣ باملدبت إلالهُت َو ت لازخُاع، ٞالٗبض ٦ما عؤًىا ختى َو وبحن خٍغ

ظا  الًٟل بضوعٍ، هُل صعظاتها، ٞإهه ٌعجؼ ًٖ طل٪، لىال ؤن ًضع٦ه ًٞـل مً هللا حٗالى، َو

شمغ في ٢لب الٗبض، بال بٗهض ؤن ٨ًىن َظا الٗبض ٢ض َُإ ٢لبه وؤنلخه،  ٧له ٍو
ُ
ال ًاحي ؤ

بًغوب الٗباصاث والُاٖاث وبسل٣ي لازالم وخؿً لاصب، ٖلى ؤن ج٨ىن ٧ل َظٍ 

ما٫ مهبىٚت بهٛت الهض١ التي جمحز ؤولُاء هللا حٗالى مً ؾىاَم.   لٖا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .122ا –م ًحى   اوُ –  جُ و    1ر

 ابن    ملي ًحي٘و  احدىي رطي  ٔ  

إاديُه ره بلع  اصًً ًّسكىن أهه دل٘ى 

وثى ٔ  وػل ُةل وثْط اللل ...ل إن  احدىي 

 !هى وطم السهُي  ز مىطلهي  اصخُح
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 الىظىص ؤؾـ

 

بل السىى في جٟانُل مىيٕى وخضة الكهىص ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، البض مً ٢

٤ بحن مٟهىم ي: وخضة الىظىص ووخضة الكهىص في ال٨ٟغ لاقاعة ؤوال، بلى يغوعة الخٍٟغ

 الهىفي إلاؾالمي، ٨ٞشحرا ما ًخم السلِ بُجهما في ؤطَان الىاؽ.

 

ش الخهىٝ إلاؾالمي،  ت نىُٞت ْهغث مخإزغة وؿبُا في جاٍع بن )وخضة الىظىص( هي: هٍٓغ

َـ ( ومً ظاء بٗضٍ، وبىاء 628و٢ض ججؿضث بك٩لها الىاضر واملدغع ٖىض ببً ٖغبي )ث 

ت ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن: ال مىظىص ٖلى الخ٣ُ٣ت بال هللا حٗالى، ٞهى املىظىص َظٍ ا لىٍٓغ

لاوخض في َظا ال٨ىن، و٧ل ما ٖضاٍ، ال ًمشل في خ٣ُ٣خه بال ؤُٖاها مم٨ىت مىظىصة بد٨م 

ت، الىظىص لاوخض، ٞإن طل٪ ال ٌٗجي  ٤ َظٍ الىٍٓغ الخبُٗت، ٖلى ؤن ٦ىن هللا حٗالى، ٖلى ٞو

بعاصة مؿُُغة ٖلى ال٨ىن، ٦ما َى الخا٫ في الضًاهاث ال٣ضًمت، وال ٌٗجي ؤهه ٢ىة َاثلت ؤو 

ؤهه مٗكى١ املىظىصاث لاوخض، مشلما َى في ٞلؿٟت ؤعؾُى، وال ٌٗجي هىع لاهىاع مشلما 

جظَب بلى طل٪ الضًاهاث الشىىٍت والٟلؿٟاث لاقغا٢ُت. بن الظي ٌٗىُه بالخدضًض َى: ؤهه 

لىاخضة والتي جٓهغ في نىع مخٗضصة، وهي ٦ما ٌؿمحها ببً الخ٣ُ٣ت الىظىصًت املُل٣ت وا

 ٤ لى ٞو ٖغبي )ؤُٖان املم٨ىاث( التي هي املىظىصاث املؿخمغة، ؤي ال جدىاهى في الٓهىع. ٖو

ى ما ًمشل  ت ؤًًا، ٞإن الىظىص مخًمً قِئحن: هللا حٗالى ؤو الخ٤ مً ظهت َو َظٍ الىٍٓغ

ى ما ًمشل الىظىص الىظىص الخ٣ُ٣ي، وما ؾىي هللا حٗالى ؤو الس ل٤ مً الجهت لازغي َو

( ول٨ً طل٪ ال ٌٗجي ال٣ى٫ بصىاثُت الخ٣ُ٣ت، بل ال٨ٗـ مً طل٪، بط بن مً 0املم٨ً.)

ت َى ؤًماجها بالخ٣ُ٣ت الىظىصًت الىاخضة، وؤما َظٍ ال٨ثرة  ؤزو زهاثو َظٍ الىٍٓغ

ي بمٗجى آزغ، ؤن الباصًت للُٗان ٞما هي بال مٓاَغ وحُٗىاث في جل٪ الخ٣ُ٣ت الىاخضة، ؤ

تها با مً  السل٤ الٓاَغ َى الخ٤ الباًَ وبن الظاث إلالهُت بما هي طاث ال ًم٨ً مٗٞغ

زال٫ لاؾماء والهٟاث، ٞالىظىص املدٌ، ؤو الىظىص بالظاث، لِـ له ؤؾم وال ون٠ 

هغ في ٖالى الٓىاَغ، ْهغث  مً خُض َى ٦ظل٪، ٞإن ما زغط ًٖ ؤَال٢ه ٢لُال ٢لُال، ْو

ى ْاَغ،  لاؾــماء والهٟاث مىدك٣ت ُٞه، ومجمٕى َظٍ الهٟاث َى الٗالم الٓاَغ، َو

 ( 0ألن به ًٓهغ الخ٤ في نىعة زاعظُت.)

 

لؼم ًٖ ال٣ى٫ بىخضة الىظىص: ؤن ٧ل وظىص مهما ٧اهذ خ٣ُ٣خه و٧ل ٨ٞغ و٧ل ٖمل،  ٍو

ي جدذ ؤهما َى في الخ٣ُ٣ت، هلل حٗالى، ٞالكغ وال٣بذ و٧ل الى٣اثو ولاقُاء الضهِئت جىًى 

                                                 
ر  احدىي  ػ م   –ٔيم  مدؼٌى  ا ُبي   1ر  .167ا – 1997 – 1غ/ –رحنوت  –صٌحيت مٕسٌة مً ثيٍض
ذه  –هُٖلؼىن   1ر  .88-86ا – 1927 – اِيهط   – ز  احدىي  ػ م  وثيٍض
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ت، والخضًض في َظا  ظا ما حؿبب في ألخغاط مىا٠٢ ال٣اثلحن بهظٍ الىٍٓغ َظٍ امل٣ىلت، َو

 املىيٕى ًُى٫ بما ال مجا٫ له في َظا املبدض.

 

ت في الىظىص، ؤو عئٍت  ت، هي هٍٓغ ىال٪ ؤًًا مالخٓت ؤزحرة وهي بن ٦ىن َظٍ الىٍٓغ َو

ٞالهىفي الؿال٪، بٗض ؤن ًخد٤٣  وظىصًت، ال ًلغي ٦ىجها زمغة مً زماع الؿلى٥ الهىفي،

٘ ٖلى  ِ
ّ
بالخىخُض السالو، وب٘ ؤن ًخلبـ ٢لبه باملدبت إلالهُت وبٗض ؤن جخٟخذ بهحرجه، ًُل

ت حؿخدهل ٖبر  الخ٣ُ٣ت ال٨ىهُت التي جخجؿض في ) وخضة الىظىص(. وٗم بن َظٍ الىٍٓغ

.
ً
 ؤو ٣ٖلُا

ً
 ُٖاهُا

ً
 إلاصعا٥، ول٨ىه بصعا٥ ٢لبي ومٗىىي ولِـ بصعا٧ا

 

وخضة الكهىص: حٗجي عئٍت الخ٤ بالخ٤، وبمٗجى آزغ حٗجي: عئٍت لاقُاء بضالثل الخىخُض، 

و٢ض جُل٤ حؿمُت وخضة الكهىص بةػاء عئٍت الخ٤ في لاقُاء، وجُل٤ ٦ظل٪ بةػاء خ٣ُ٣ت 

(بطن ٞىدً م٘ وخضة الكهىص ؤو خا٫ املكاَضة، هبخٗض ًٖ 9ال٣ُحن مً ٚحر ق٪.)

ت ت الظو٢ُت، وبالخدضًض ٞىدً الخىٓحراث والبىاءاث ال٨ٍٟغ ، وهضزل في الخّحز الٗملي واملٗٞغ

 َىا هخدغ٥ يمً مؿاخت لاخىا٫ الهىُٞت.

 

ًغي ال٣كحري، بن املكاَضة حٗجي الخًىع، ٞالكاَض الخايغ، وبن ٧ل ما َى خايغ في 

٢لب٪ ٞهى قاَض٥، وبن مً خهل له م٘ مسلى١ حٗل٤ بال٣لب، ٣ًا٫ ؤهه قاَضٍ، ٌٗجي 

٢لبه ٞإن املدبت جىظب صوام ط٦غ املدبىب وبؾدُالثه ٖلُه. وبًٗهم ج٩ل٠ في ؤهه خايغ في 

 
ً
مغاٖاة َظا الاقخ٣ا١ ٣ٞا٫ بهما ؾمي الكاَض مً الكهاصة، ٨ٞإهه بطا َال٘ شسها

خه ؾا٢ُت ٖىه ولم ٌكٛله قهىص طل٪ الصسو ٖما َى  بىن٠ الجما٫، ٞةن ٧اهذ بكٍغ

َض له ٖلى ٞىاء هٟؿه، ومً ؤزغ ُٞه طل٪ به مً الخا٫ وال ؤزغث ُٞه صخبخه بىظه ٞهى قا

خه بما قاَض له ؤو قاَض ٖلُه.) ( 0ٞهى قاَض ٖلُه في ب٣اء هٟؿه و٢ُامه بإخ٩ام بكٍغ

ى خا٫ الالػم ًٖ ٦ثرة ط٦غ  ٞالكهىص َىا َى هاجج ًٖ الٟىاء الظي ًيخج ًٖ املدبت، َو

لشمغة الؿلى٥  املدبىب وصوام خًىعٍ في ال٣لب ٞالكهىص َىا بطن، َى الخخىٍج الجهاجي

 الهىفي.

 

 :
ً
، املدايغة، ؤو املضاهاة وػٍاصة ال٣غب، وحٗجي ؤًًا

ً
ٖىض الُىسخي، حٗجي املكاَضة ؤًًا

ال٣غب امل٣غون بٗلم ال٣ُحن وخ٣اث٣ه، وبالخإ٦ُض، ٞةن ٖلم ال٣ُحن وظ٣اث٤ ال٣ُحن، ال 

ت. ٤ املكاَضة، التي هي مً ؤوناٝ ؤوز٤ مهاصع املٗٞغ ؿخدهل بال ًٖ ٍَغ
ُ
 ح

                                                 
ٌيت  –  جطحيو    1ر  .191ا– احلٍط
ة  – اِ حني   1ر  .191ا – اطػياة  اِ حًن
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كاَضة بطا و٢ٗذ بحن هللا حٗالى وبحن الٗبض، ٞإجها جٟترى ؤن ال ًب٣ى في ؾّغ الُٗض وال وامل

في َمه ٚحر هللا حٗالى . ؤي ؤن جخم مكاَضة هللا حٗالى ب٩ل شخيء، ومكاَضة ٧ل ال٩اثىاث به، 

ه .  لخجلُاث ؤهىاع عبَّ
ً
 ًٖ هٟؿه قاَضا

ً
 ، ٚاثبا

ً
 قاَضا

ً
٨ىن املكاَض في َظٍ الخالت، ٚاثبا  ٍو

 

اصاث خ٣اث٤  ُ٘، وهي مً لىاثذ ٍػ غي الُىسخي في الجهاًت، ؤن املكاَضة، هي خا٫ ٞع ٍو

ُٗا ٞظل٪ ألجها ال جىا٫ بال في 9ال٣ُحن، وهي ج٣خطخي خا٫ ال٣ُحن.) ( ٞإما ٦ىجها خاال ٞع

٤ الهىفي وهي بالخإ٦ُض ال حؿُ٘ بال في ال٣لب ج٣ًُ في ٧ل آزاع وججلُاث  زىاجُم الٍُغ

به ع   به ألظل طل٪، خا٫ ال٣ُحن.و٢ضعاث عبه، َٞى

 

مً املكاَضة  –ؤي الهىُٞت  –َـ ( ٞبري: ؤن مغاص َظٍ الُاثٟت 462ؤما الهجىٍغي )ث 

َى: الغئٍت بال٣لب، ألن املكاَض ًغي الخ٤ حٗالى بال٣لب في السال واملال وخ٣ُ٣ت املكاَضة 

ألهه خحن  ٖىضٍ جى٣ؿم ٖلى هىٖحن: هٕى ًإحي مً صخت ال٣ُحن، وآلازغ مً ٚلبت املدبت،

ًهل املدب في خا٫ املدبت بلى صعظت جهحر مٗها ٧لُخه ٧لها خضًض الخبِب، ٞإهه ال ًغي 

( الهى٠ لاو٫ ًخجؿض في ٢ى٫ بًٗهم )ما عؤًذ قِئا ٢ِ بال وعؤًذ هللا ُٞه( ؤي 0ؾىاٍ.)

غي  ى في عئٍخه للٟٗل ًغي الٟاٖل بٗحن الؿغ ٍو بصخت ال٣ُحن. ؤهه ًغي الٟٗل إلالهي َو

٣ه بطن ؤؾخضاللي ًجٗل مً ؤزباث الضالثل ؾىضا في عئٍت الٟٗل بٗ حن الغؤؽ. ٍُٞغ

ً: )ما عؤًذ قِئا ٢ِ بال هللا(. ٌٗجي بٛلبت  الخ٣اث٤. الهى٠ الشاوي ًجؿضٍ ٢ى٫ آلازٍغ

٣ه بطن َى  لُان املكاَضة، خُض حؿلبه املدبت مً ال٩ل، ٞحري ال٩ل ٞاٖال ٍُٞغ املدبت ٚو

٤ ظظبي ؤؾخالبي، ألن مً ٖٝغ ق ، ٍَغ ، ومً ؤخب قِئا ال ًُال٘ ٚحٍر ِئا ألحهاب ٚحٍر

تراى ٖلُه في ؤخ٩امه وؤٞٗاله.) ت م٘ هللا حٗالى ولٖا  ( 9ٞاألخبت جغ٦ىا املىاٖػ

 

الهجىٍغي بطن ٦ؿاب٣ُه، ًدهغ املكاَضة في مجا٫ ٞٗالُاث ال٣لىب، وهي ٖىضٍ ال حٗجي 

ؤن امللٟذ للىٓغ ٖىضٍ َى ؤبضا الغئٍت الُٗاهُت، ٞإن َظٍ ال جخد٤٣ بال في آلازغة، ٖلى 

ى ما ٌؿدىض الُه ؤصخاب  ج٣ؿُمه املكاَضة ٖلى ٢ؿمحن، ٢ؿم هٓغي ؤؾخضاللي، َو

ى ًىجم ًٖ الخب ولاؾخٛغا١ في ط٦غ املدبىب وال  الخهىٝ لاقغاقي و٢ؿم ظظبي ٖملي، َو

 ًسٟي الهجىٍغي مُله بلى الك٤ الشاوي مجهما.

                                                 
 .72ا –دسض هٌؼه  ز – اِ حني   1ر

طي 1ر  .272ا – 1981 –رحنوت  –ثطحلة ز. إػليز ك س  اهيزي ُىسً   –ٓ ٍ  زذجىع  –   اهجٍى

طي 1ر  .276ا –ٓ ٍ  زذجىع  –   اهجٍى
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ٞ ) إهه ال ًامً بدهى٫ املكاَضة، بال ؤما الؿهغوعصي ناخب ٦خاب )ٖىاٝع املٗاٝع

جل٪ التي جدهل بالؿلى٥ الٗملي والتي جٟترى الدؿلُم املُل٤ والٟىاء الىظىصي والخب 

السالو. بن املكاَضة حٗجي ٖىضٍ: ؤن ال ٌكهض الٗبض ٚحر زال٣ه وال ًخهل بؿٍغ زاَغ 

ظٍ املكاَضة، بن قئذ ؾمُتها بزالنا ؤو جى٦ال ؤو ٞىاًء، ٩ٞ ل َظٍ املٗاوي لٛحر ناوٗه، َو

جىُب٤ ٖلحها، ؤو جىًىي جدتها، ٞاملسلو واملخى٧ل والٟجي، مً صون ب٣ُت الٗباص، مً 

ى وخضٍ الظي ٌُٛب في قهىصٍ ًٖ وظىصٍ،  ٌكخمل باَىه ٖلى ؤهىاع ال٣ُحن واملكاَضة، َو

ظا ما ٌٗضٍ الؿهغوعصي يغبا مً ججلي الظاث لسىام امل٣غبحن الىانلحن الظًً ال  َو

ان الىىع ًذجبهم ًٖ ال خ٤ شخئ، وبٗض املكاَضة جإحي مغجبت الكهىص وهي حٗجي: ؾٍغ

ى مً ؤٖلى عجب  املكاَضة في ٧لُت الٗبض، ختى ًدٓى به عوخه و٢لبه وهٟؿه وختى ٢البه، َو

( بط ؤهه ال ٣ًخهغ بدٓى ال٣لب وخضٍ، بل ٌؿغي مىه بلى ٧ل ٦ُان الٗبض املاصي 2الىنى٫.)

 مىه والغوحي.

 

هسلو بلى ما ًإحي: ؤن وخضة الكهىص ؤو خا٫ املكاَضة، هي خالت  ومما ؾب٤ ًم٨ىىا ؤن 

ت وال  ض في زىاجُم مجاَضاجه وعٍاياجه الغوخُت، ٞهي لِؿذ هٍٓغ قٗىعٍت ًبلٛها املٍغ

ىت ٖلحها وؤ٢ىإ الٛحر بها. ؤجها خا٫ نىفي ؤو ججغبت  ٣ُٖضة وال صٖىي ٞلؿُٟت ًم٨ً البَر

دؿها،  ِٗكها ٍو زم بٗض طل٪ ًداو٫ ؤن ٌكحر ؤلحها عمؼا مً ؤظل عوخُت، ٌٗاهحها الؿال٪ َو

ً، ؤجها بمٗجى آزغ: وظضان نىفي جُىي ُٞه الدجب ما َى ؤلهي ًٖ  ؤلٟاث الىٓغ آلازٍغ

ٖحن الىٟـ، زم حكغ١ ُٞه الىٟـ ًىىع عبها، ٞحري الٗبض مً زال٫ طل٪: ؤن ٧ل شخئ في 

كاَض في ٧ل شخئ، ٖلى ٌُ ؤن َظا الخا٫ ال ًلغي  الىظىص َى في هللا حٗالى، وؤن هللا حٗالى 

الخضوص الٟانلت بحن ماَى ؤلهي وبحن ماَى مً ٖالم السل٤، ٞاهلل حٗالى ًب٣ى ٞى١ ٧ل شخئ 

ب٣ى مسالٟا ٧ّل مسلى١. بطن ٞهاخب الكهىص ال ٣ًى٫ بن ال٩ل َى هللا، ٦ما ًم٨ً ؤن  ٍو

ٟهم طل٪ مً ناخب )وخضة الىظىص( بل بهه ٣ًى٫: )بن ال مكهىص ٖلى الخ٣ُ٣ت بال هللا ًُ 

غي هللا حٗالى مٗه(.) –ؤي ناخب املكاَضة  –ٖؼ وظل، وبهه   ( 0ال ًغي قِئا بال ٍو

 

ؤن الٗبض ال ًبلٜ خا٫ املكاَضة، بال بٗض ؤن ٨ًىن ٢ض ٞجى ًٖ ٧ل شخئ ؾىي هللا حٗالى 

ُٛب  حٍر مً املسلى٢اث، َو ، ُُٞٛب ًٖ قهىص هٟؿه ٚو وؤنبذ ال ٌكاَض في الىظىص ٚحٍر

خد٤٣ بإن إلاعاصة الخ٣ُ٣ُت هي بعاصة هللا حٗالى ٞال ٌكٗغ بٗض ًٖ بعاصجه وخىله و٢ىجه ، ٍو

طل٪ بال بٟاٖلُخه حٗالى. وفي خا٫ الكهىص، ٌكهض الٗبض ماال ًم٨ً الخٗبحر ٖىه لجالله 

، وألهه ال م٣ابل في لٛت ال٨الم، ٖلى ؤن طل٪ ال ٣ًلل مً خ٣ُ٣ت ؤن  والعجؼ ًٖ خهٍغ

                                                 

 .217-216ا –كى ضي  زويضي  –   اؼهطوضزي 3ر
ذه  –هُٖلؼىن   1ر  .131ا – ز  احدىي  ػ م  وثيٍض
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مٗاًىت ُٖىن ال٣لىب وما ٧ان مهضٍع املٗاًىت، الكهىص َى ال٣ُحن ُٖىه، ألهه ٌؿخدهل ب

 ٞهى مما ال ًخُغ١ الُ٪ ق٪.

 

ؤن ما ًغاٍ الهىفي بٗحن ٢لبه في خا٫ الكهىص، ًض٫ ٖلى ؤهه اصعا٥ طوقي ًيب٘ مً 

بخؿاؾه بما ًخجلى في ٢لبه مً مٗاوي الىخضة إلالهُت، و٧ل طل٪ ًخم مً زال٫ خا٫ زام 

ؿخٗصخي ًٖ الٗباعة،  ٖلى ؤهىا وؤؾدىاصا بلى ما ؾب٤، ًم٨ً ؤن وكحر ًجّل ًٖ الىن٠ َو

بلى مالخٓخحن مهمخحن لاولى مجها هي: بن ؤٖخ٣اص الهىُٞت بىخضة الكهىص، ٌّٗض بُٗضا جماما 

م ب٣ُٗضة الخلى٫ ؤو لاجداص ؤو الخجؿُم ؤو ختى الخُُٗل، ألن ٧ل َظٍ  ًٖ ؤٖخ٣اص ٚحَر

ت، هي بالخإ٦ُض ٚحر مٗ خ٣الث ؤصخاب وخضة الكهىص، وال ال٣ٗاثض جىُل٤ مً م٣ضماث ٨ٍٞغ

ً مى٢ٟا مبِخا ؾىاء في الؿلب ؤو في لاًجاب، مً َظٍ  ٌٗجي َظا ال٣ى٫ ؤن َاالء لازحًر

بي، ٞهظا ؤهه الًخ٣اَ٘ ؤبضا  خ٣اصاث، ول٨ً ٌٗجي ؤن خالهم َظا، وبما ؤهه خا٫ طوقي ججٍغ لٖا

ىٟظ بلى نمُم وجل٪ املٗخ٣ضاث. وؤما الشاهُت ٞهي: ؤن الهىفي الظي ًبلٜ خا٫ امل كاَضة ٍو

ً ٧ل ما ًدُِ به مً ٖىالم، ٞإن طل٪ ال ًلغي ؤهِخه  الخ٣ُ٣ت املُل٣ت، ٞاهُا ًٖ هٟؿه ٖو

ام، بل ؤن خًىعٍ في َظا الخا٫، ؾُمىده  ؤو ًًٗه مدى ؾلبُت، ٦ما ٢ض ٌؿب٤ بلى لاَو

اث٣ا، وؤن ب٣اءٍ باهلل حٗالى، ؾِكٍٗغ بىٕى مً الٟاٖلُت، ال ٖه ض له بها وظىصا ؤؾخصىاثُا ٞو

ظ لئلعاصة إلالهُت ومضّبغ ل٩ل ما ًجغي في الىظىص، وؾحري 
ّ
مً ٢بل، ٞؿحري هٟؿه و٦إهه مىٟ

ىاء بعاصجه في بعاصجه  –هٟؿه  و٦إهه ال٣ُب الظي ًضوع خىله ٧ل  –ل٣غبه مً هللا حٗالى ٞو

 ( 0شخئ.)

 

ه، ؤن ؤَمُت مىيٕى وخضة الكهىص، في الخهىٝ إلاؾالمي، وجإ٦ُض مخهىٞت إلاؾالم ٖلُ

با، ًإحي مً ٦ىهه ٌٗض ٖىضَم، ججؿُضا مشالُا للهضٝ الهٗب الظي ٌؿعى  بال ؤؾخصىاء ج٣ٍغ

ض بلى بلىٚه، وؤٖجي به الىنى٫ بلى ؤ٢صخى صعظاث ال٣غب مً املىلى حٗالى، وؤخؿاؾا  ٧ل مٍغ

بهظا ال٣غب بلى صعظت التي ًبخٗض ٞحها الهىفي ؤبخٗاصا مُل٣ا، ًٖ ب٣ُت لاقُاء لازغي، 

طاجه مً بُجها. وؤن َظا ال٣غب الظي ًم٨ً ؤن وؿمُه بـ )خ٣ُ٣ت الخىخُض ؤو  والتي جدؿب

ُت املُل٣ت ؤو وخضة الكهىص( ال ًىا٫ بُى٫ جإمل ؤو ج٨ٟغ ؤو بٗض  الخىخُض الخ٤ ؤو لالَى

ض له، بُى٫ املجاَضاث  ت مخٗم٣ت، وبهما ًخإحى لاخؿاؽ به، بٗض ؤؾخٗضاص املٍغ صعاؾت هٍٓغ

اياث وامل٩ابضاث ا ها الغصًئت، والتي ٧اهذ والٍغ لتي ًهإع ٞحها الهىفي ؤَىاء هٟؿه وهىاٖػ

جًغب خى٫ ٢لبه وبهحرجه، حجبا ْلماهُت، جدى٫ بِىه وبحن بصعا٥ خ٣ُ٣ت الىظىص 

املُل٣ت، ؤو باألخغي لاخؿاؽ بها. بطن ٞىخضة الكهىص بهظا املٗجى، حٗض ؤ٢غب )شخئ( بلى 
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ض ٖلمىا ؤن خا٫ الٟىاء الىظىصي ٖىض خا٫ الٟىاء الىظىصي الظي ؾب٤ الخضًض ٖىه، و٢

الهىُٞت، ال ًخم ؤو ًىا٫، بال بٗض ٢ُ٘ ظمُ٘ املغاجب واملغاخل وامل٣اماث الهىُٞت، ؤي ال 

ًخد٤٣ بال بٗض ػوا٫ الٗالث٤ ٧اٞت التي جدى٫ بحن إلاوؿان وؤصعا٥ مبخٛاٍ، ٞالٟىاء، ٖلى 

٤ َظٍ آلالُت، ٌٗض جىخُضا خ٣ُ٣ُا ؤو ٞىاًء قهىصًا ؤو وخض  ة قهىص. ٞو

 

مً ظاهبه، ؤولى الكُش ٖبض ال٣اصع، ٦شحر ٖىاًت وؤَخمام، بمىيٕى وخضة الكهىص ٣ٞض 

بت مً لاٞهام، وفي ال٣ذ هٟؿه وجمكُا م٘  ضًه، بهُٛت واضخت و٢ٍغ ٢ّضمه لُالبه ومٍغ

مىهجه املٗخاص، ميسجمت م٘ ْاَغ الكٕغ إلاؾالمي، بلى الضعظت التي عبما ال ٌؿخُ٘ مٗها 

 الٗىام مً ٚحر ؤَل الخهىٝ.ؤن ٌؿخهججها 

 

ض الظي ٌؿعى ألن ٨ًىن نىُٞا، ؤي ٨ًىن ناُٞا، مً ظمُ٘ ؤق٩ا٫  بهه ًغي، ؤن املٍغ

( ٞإن 0)ال٨ضوعاث والكىاثب، بدُض ًهحر ٦إهه )بهاء مملىء ماًء ناُٞا جدبحن ُٞه لاقُاء(.

ى بهظٍ  ً خٓه، وؤن ال ًىظض بال ملىالٍ وؤمغ مىالٍ، والهىفي َو ٖلُه ؤن ًٟجى ًٖ هٟؿه ٖو

ى زمغة املجاَضاث  ظا َى الىنى٫ الخ٤، َو الخالت، ال ًغي خخما ٚحر عبه وؤهىاع عبه، َو

وجدمل ؤلىان املك٣اث وجغ٥ الًٟى٫ والخمؿ٪ بالُاٖاث وؤهىإ الٗباصاث. وخا٫ 

ٗ ٌُ ى لظل٪ خا٫ الكهىص َظا،  ٘ وؤعقى لاخىا٫ التي جُغ١ ٢لىب الؿال٨حن، َو ّض مً ؤٞع

 ،٤ ها ؤَل الٍُغ إة، بدُض ال ًدخمله بال مً ؤٖض له ّٖضجه التي ٌٗٞغ نٗب وز٣ُل الَى

ض صٞٗت واخضة، بل ًخم طل٪ بك٩ل  ولظل٪ ٞإهه، ؤي خا٫ الكهىص، ال ٣ًظٝ في ٢لب املٍغ

بر مغاخل مخهاٖضة جبضؤ ؤوال باألعج٣اء  بلى مغجبت لاوـ، الظي َى بهبؿاٍ املدب بلى ٖو

املدبىب وبؾدُداقه مً لا٦ىان ٧لها، ٖلى ؤن خا٫ لاوـ َظا البض مً ؤن ًهاخبه 

٘ ال٩لٟت  لاخؿاؽ بالهُبت والخُٗٓم مً ججاٍ الخًغة إلالهُت، وبال ٞإهه ٢ض ًٟطخي بلى ٞع

ى ما ٣ً٘ ُٞه ال٨كحر مً ٢هحري الىٓغ م مً ال ًدخ٨مىن بلى والخسلي ًٖ الُاٖاث، َو

٤. زم بٗض طل٪ جإحي مغجبت الخىخُض، ولِـ ؤي  قُش مغقض ًضلهم ٖلى َٟىاث الٍُغ

جىخُض، بل جىخُض السىام الظي ٨ًىن ُٞه الٗبض بؿٍغ ووظضٍ و٢لبه، ٦إهه ٢اثم بحن ًضي 

، وججغي ٖلُه ؤخ٩ام ٢ضعجه في بداع جىخُضٍ،  ٠ جضبحٍر هللا ٖؼ وظل، ججغي ٖلُه جهاٍع

هٟؿه وطَاب خؿه ب٣ُام الخ٤ في مغاصٍ مىه، ٨ُٞىن ٦ما ٧ان ٢بل ؤن ٨ًىن،  بالٟىاء ًٖ

                                                 
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر . و ز هص   زلجى وضز  ز أتسي مذؼىػيت  ا ُر ك س 1171ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط

ُةل وهى أػلىع ػيزي أػحذسمه  ز ٓحيريثهل إش   م مم ثى ضز  ًٖيض  ادًى  اِيزض ُىاه  اصي ًحس د  ًُه ثٌؼحن  اِطآن  إٍط

اى مم أػط ض  ل هىض  اؼليو ت و ضضل كلى م ٖى    اظليبطل ًؼحخىىض مً ث رحنهي ظحيحة  اِلم. هىض  زد ي   ز  التد

ُة وال هطبُة  ةل مً ػط زُيت هليم ال  ُط س مً شجط  م يٓض م زضيل وثللم رى َض ٓ ىي ًُى ظحيحةل  اعحيحة ٓ ج ي ٔٓى

ت ي ًضخئ. أهـط   –متنحلة كً  الوة  اٌيضػُة  –دلؼة ك ط مٕحىبي  –ر ك س  اِيزض  ا ُ –وجؼطج ُىيزً  ًٕط  ًٖيز ٍظ

م  –مذؼىػة    .      2689ر –ثحد ُض
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ان ؤخ٩ام هللا ٖلُه وبهٟاط مكُئخه ُٞه. ٞهظا الخىخُض، َى وخضٍ الظي ًًمً  ٌٗجي في ظٍغ

جسلُو ٢لب الٗبض وجهُٟخه مً ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الكغ٥ السٟي والٓاَغ. ٞإطا ماجد٤٣ 

وُعٞ٘ بلى مغجبت الٟغصاهُت، ٞإطا ٧اهذ مغجبت الخىخُض الٗبض بهظٍ املغجبت، ُعٞٗذ ٖىه الدجب 

غاى ُٞما  ض حٗجي ججغص الٗبض ًٖ لٚا ُاع ٞإن مغجبت الخٍٟغ جىٟي ال٣لب مً ظمُ٘ لٚا

غاى في الضهُا وآلازغة، بل ما ٦ىق٠ به مً  ًٟٗله، بدُض ال ًإحي بما ًإحي به هٓغا بلى لٚا

مً ٚحر جلٟذ بلى هٟـ ؤو ٦ؿب. ٞإطا خ٤ الٗٓمت ًاصًه خؿب ظهضٍ، ٖبىصًت وؤه٣ُاصا و 

جم طل٪ للٗـبض ٦ك٠ ل٣لبه ًٖ هىعي الجال٫ والٗٓمت، ٞإطا ما َٛذ َظٍ لاهىاع ٖلى 

ال٣لب، وهي ؤهىاع ٢اَغة  ال جب٣ي وال جظع قِئا ٖلى ؾاخت ال٣لب، ب٣ي الٗبض ٖىضَا، بال 

ً خىله، و٢ىجه وخغ٦خه وبعاصجه ومىاٍ و  صهُاٍ وؤزغاٍ، ال َىٍت، ٞاهُا ًٖ هٟؿه ونٟاجه ٖو

ى  ًُلب ؤي شخئ ختى ولى ٧ان َظا الُلب َى السلىة م٘ هللا حٗالى، ألن السلىة للمىظىص، َو

 ٚحر مىظىص.

 

هٟى مً الخ٨ضع بالسل٣ُت  ًُ ض: نىُٞا، )ٖلى مٗجى ؤهه  خُيئظ ٣ِٞ، ٌؿمي املٍغ

اث(.) ض ال ٌؿمى نىُٞا بال بٗض ؤن 0والبًر ًجخاػ املغاجب ( وبطا ٧ان ٢ض مغ بىا ؾاب٣ا، ؤن املٍغ

ى الظي ؾماٍ الكُش ٖبض  وامل٣اماث ٧اٞت زم ًخد٤٣ ؤزحرا بم٣ام الب٣اء في هللا حٗالى َو

ال٣اصع )الىظىص الجضًض( ٞإهه َىا ؤًًا، ال ٨ًىن نىُٞا بال بٗض ؤن ًخم٨ً مىه خا٫ 

املكاَضة، الظي َى جهاًت املُاٝ في لاخىا٫ الهىُٞت، ولٗل بإؾخُاٖخىا ؤن هلمـ في َظا 

ض مً ؤن ال ٤ املكاَضة ٣ِٞ، ًم٨ً للمٍغ ُا، بط ًٖ ٍَغ خضعط الغوحي الهاٖض، ظاهبا مٗٞغ

٨ًدؿب الٗلى ال٣ُُجي، الظي ال ًخُغ١ ؤلُه الك٪، ألهه مؿخدهل ُٖاها وججغبت ال ْىا ؤو 

ؤؾخضالال، ومً َظا الٗلم ٣ِٞ، ًم٨ً ؤن ًىبش٤ لاًمان الغاسا الظي ًسصخى ٖلُه مً 

 ؤولُاء هللا حٗالى الىاب٘ مً ٖحن ال٣ُحن.الخ٣لب، الظي َى بًمان 

 

ٌٗجي الكهىص، في ؤزو ما ٌٗىُه، ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، عئٍت الخ٤ بالخ٤،. ؤي عئٍخه    

حٗالى ب٣ضعجه ومكُئخه َى، ال بإؾخُاٖت الٗبض وبعاصجه بط بن خ٣ُ٣ت الخ٤، الجدض بإي 

ً ت ٞو
ّ
لُه ٞإن املكاَضة هي مى ل مً هللا حٗالى، وهي ال ًم٨ً خضوص وال جضع٥ باألبهاع، ٖو

ا ؤو الخضًض ٖجها، ؤجها ب٨ىجها خاال نىُٞا، حٗض مً ٢بُل ال٨غاماث إلالهُت التي  جٟؿحَر

ٌٛض٢ها املىلى حٗالى ٖلى ٢لىب مدبُه، وؤن مً ؤزو زهاثو ال٨غاماث هي: ؤن ال جُالها 

ظٍ الغئٍت ٢لبُت ال عئٍت  ألن  –ماصًت ُٖاهُت جٟؿحراث ال٣ٗى٫ وال تهًمها آلان لاٞهام. َو

ظٍ الغئٍت جخم في الضهُا ٢بل  –َظٍ ال جد٤٣ بال في آلازغة  عئٍت بهحرة ال عوٍت بهغ، َو
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آلازغة، ألجها في آلازغة جدهل ل٩ل املامىحن، وؤما في الخُاة الضهُا ٞإجها حٗض زمغة مً زماع 

ظٍ الشمغة نٗبت املىا٫، بدُض اياث ولاوعاص الهىُٞت، َو ال ًىالها بال  املجاَضاث والٍغ

م، وممً مدُذ  الىاصع مً الغظا٫، ممً حؿا٢ُذ الدجب ًٖ هٟىؾهم و٢لىبهم وبهاثَغ

مباًجهم ولم جب٤ بال مٗاهحهم وممً ج٣ُٗذ ٞحهم لاونا٫ وبهسلٗذ ٖجهم لاعباب، ٞلم ًب٤ 

ً الٟغح بإي مُلىب  ً الخغ٦ت ٖو لهم ؾىي الخ٤ ٖؼ وظل، وممً نامىا ًٖ ال٨الم ٖو

اَضوا عبهم ٖلى ؤن ال ًُٟغوا بال ؤطا صخذ لهم َظٍ مً مُلىباث ال ضهُا وآلازغة، ٖو

ألجهم ٌٗلمىن ٣ًُىا ؤجها ؤن صخذ لهم وجم لامغ في خ٣هم،  –ؤي خا٫ املكاَضة  –الخا٫ 

 الضهُا والٗبىصًت للكهىاث، ومً ٧ل ما ؾىي الخ٤ ٖؼ 
ّ
ٞٗىضَا ٣ِٞ ؾُيخًلىن مً ع١

ض في الضهُا ( بطن ٞال ًم٨ً ؤن ًُم0وظل في الجملت.) ٘ في بلٙى خا٫ املكاَضة بال مً َػ

لب  ى: خب مىالٍ َو وفي ٧ل ما ؾىي عبه حٗالى بدُض لم ًب٤ ؤمامه بال مُلب واخض، َو

ال٣غب مىه، وؤما ماٖضي طل٪ ٞهى ؤصٖاء وعٍاء ال ًُلب بال لؤلؾتزاصة مً ؤعاى الضهُا 

 والُم٘ بما في ؤًضي الىاؽ.

 

ٗجي الكهىص ٖىضٍ ؤًًا: الٗ    ماء ًٖ ال٨ىهحن، ؤي ٦ىن الضهُا و٦ىن آلازغة، بٗحن َو

ُٗي مً ؤمىع الضهُا  الٟااص، ألجها ؤَم مً ٖحن الغؤؽ، بط بن إلاوؿان ًم٨ىه ؤن ًإزظ َو

الصخئ ال٨شحر، ومً صون ان ًمـ طل٪ قٛاٝ ٢لبه، وبال٨ٗـ مً طل٪، ًم٨ً لؤلوؿان ؤن 

هىم ًٖ ٧ل قهىاث الضهُا، ول٨ً ٛمٌ ُٖيُه ٍو مً ظاهب آزغ، جغي ؤن  ًمى٘ ًضًه َو

ى ال ًمخل٪ خُا٫ طل٪ ؤًت ٢ضعة ٖلى  َظٍ الكهىاث حٗخمل في ٢لبه وجُلبها هٟؿه، َو

ى خا٫ ؤ٦ثر ٖىام املامىحن مً ٚحر ؤَل الخهىٝ. ٞٗماء ٖحن  الؿُُغة ؤو بعاصة للخجغص، َو

ٍ. الٟااص، ٌٗجي ؤن ال ٨ًىن لها جلٟذ بلى ؤي ؤمغ ٤ً زاعط زِ ؾحر الٗبض الخشِض بلى مىال 

ت التي هي ال٣ُحن،   مُالٗت الُٛب وما ًخًمىه مً لاهىاع بٗحن املٗٞغ
ً
ٗجي الكهىص ؤًًا َو

ت ؾخ٣خهغ صعظتها ًٖ بلٙى ال٣ُحن، ٖلى ؤن َظٍ املُالٗت، ًجب  ألن ؤًت مُالٗت بٛحر املٗٞغ

م  م إلاخاَت بالخ٣ُ٣ت، ٍو جَى م بؾخضعا٥ الكهىص بال٩لُت، ؤي جَى ؤن ال ًسالُها جَى

بىصًت الكاَض، و الًسالُها ٦ظل٪ َم٘ في جهىع الخ٣ُ٣ت ؤو ج٨ُُٟها، ألن ًًُٗ في ٖ

ى مما ًدىافى وإلاٖخ٣اص  الخهىع والخ٠ُُ٨ ًٟترى جدضًض الظاث إلالهُت وحكبحهها َو

 ٞةن مُالٗت ال٣لىب َظٍ التي جخم بهٟاء ال٣ُحن، ال جخجاوػ خضوص ما 
ً
الصخُذ. وؤزحرا

ى مٗجى ٢ى٫ ؤزبر الخ٤ به حٗالى مً الُٛىب، ؤي م ُٗىه ٖلُه، َو ا ًدُده هللا حٗالى للٗبض َو

 (  9الكُش ٖبض ال٣اصع، عئٍت الخ٤ بالخ٤.)

                                                 

 .113ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –    جُ و  1ر

 112ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –   ا ؼىى ز 1ر
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َظٍ الغئٍت ما ب٦دؿبذ صعظت ٖلم ال٣ُحن، في الهض١ والخد٤٣، بال إلجها ظمٗذ بحن    

ى الىٓغ، ؤو ؤن َظٍ الغئٍت، هي  ت والىٓغ، ؤي ؤجها بٖخ٣اص ماٍض بإو٦ض ؾبل ال٣ُحن َو املٗٞغ

 ٖل
ً
ت، زم ٦كــ٠ له ًٖ الىٓغ ٞهاع ٖلما م ٢بله ال٣لب  املامً، ب٣ُحن، ٞإ٦دؿب املٗٞغ

ى ما ًجؿضٍ ٢ى٫ الكُش ٖبض ال٣اصع: بط ؤْهغث جباقحر نبذ هىع الخىخُض  ، َو
ً
ؤي  –٣ًُىا

باع  ٖلى  –جىخُض السىام الظي جخ٣ُ٘ مٗه ظمُ٘ الٗالث٤ وحؿ٣ِ ظمُ٘ نىع لٚا

وبؾخىث  –ؤي بلٙى خا٫ املكاَضة  –( 0ذ بطا جىٟـ((.)ال٣لىب مً ؤ٤ٞ مكاع١: )) والهب

ؤي ب٦دؿاب  –( 9قمىؽ ٖحن ال٣ُحن ٖلى بغط ؤٞال٥: )) والكمـ ججغي ملؿخ٣غ لها(()

ت املصخىبت بالىٓغ  ت  –املكاَضة صعظت ٖلم ال٣ُحن، ؤي املٗٞغ جىاعث ْلماث وظىص البكٍغ

ى بلٙى –( 2في يىء ملٗان )) هىعَم ٌؿعى بحن ؤًضحهم(() هغ   -م٣ام الٟىاء الىظىصي  َو ْو

ؤي جد٤٣ الىظىص الجضي الظي جىبش٤ ُٞه الهٟاث  –( 4ؾغ ))ًىلج اللُل في الجهاع(()

ت ال٣ضًمت  ظٍ هي الؿحرة 2)-الّغباهُت الجضًضة، مً وؾِ ع٧ام ْلمت الهٟاث البكٍغ ( َو

والىظىص الهىُٞت السانت التي جبضؤ مً جباقحر املكاَض، وجيخهي ببلٙى الخ٣ُ٣ت الٗٓمى 

 الٟاث٤.

 

بطن، ٞال نٟاء و الجهىٝ ٖلى الخ٣ُ٣ت بال بٗض خهى٫ خا٫ املكاَضة، ٞإّما ٢بل طل٪ 

ت لجظباث الىٟـ والضهُا، ؤي ؤن ؾحرة الؿال٨حن ٢بل  ٞإهه مجغص بؾخٗضاص وتهُا وم٣اٖع

ٕى ٖجهم الجهض والٗىاء  ضًً، وؤّما بٗضَا ٞهي ؾحرة املغاصًً املٞغ املكاَضة هي ؾحرة املٍغ

ىالء ما خو لهم َظا الل٠ُ بال ألجهم، بٗض بلىٚهم خا٫ و  املسٟٟت ٖجهم ؤخما٫ َو

 املكاَضة، ونلىا بلى مغخلت ٖلم ال٣ُحن.

 

ض، في املكاَضة، مً ؤهىاع الُٛىب، ًى٣ؿم ٖىض  ى٨ك٠ ل٣لب املٍغ بن ٧ل ما ًخجلى ٍو

جلي الكُش ٖبض ال٣اصع، ٖلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام: ججلي طاث و ججلي ؤؾماء وججلي نٟاث وج

ؤٞٗا٫، ٖلى ؤن َظٍ الخجلُاث ٖىضٍ، هي ؾبب ببخضاء السل٤ وهي ؾبب الخغ٦ت وإلازخالٝ 

والخىٕى الخانل في ال٨ىن، وبن ٧ل ظؼء في َظا الىظىص، له ههِب مً َظا الخجلي وله 

ظا الؿهم، ٣ًترب ال٩اثً مً خ٣ُ٣ت  لى ٢ضع َظا الىهِب َو ، ٖو ؾهم مً ؤؾغاع ؤهىاٍع

، و٧ل ؾلم الىظىص الٗٓمى ؤو ًبخٗض ، وبن ٧ل مٗغاط عوحي، ٞةلى باب بؾمه الٗالي بهتهاٍئ

                                                 

ط / 1ر  18   احٍٖى

 38  ٌؽ/1ر

م/3ر  8   اححٍط

 13  ًيػط / 2ر

  –    جُ و  2ر
ً
 مذؼىػة -دلؼة ك ط مٕحىبي
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ى ؤو٫ مغاجب الخجلُاث، ٞٓهغ  ، ججلى في ؤؾماثه، َو للهٗىص، ٞبإؾــمه ٖؼ وظل ببخضاٍئ

هلخه  الخجلي في ؤٞٗاله، ٩ٞان الىظىص، وؤقغ١ في ٧ل م٨ىن بإقغا١ طل٪ الخجلي، ٞو

هغ جباًً خ٨م  –ظىص الباًَ الىظىص الٓاَغ والى  -قىاَض الخٟهُل في الىظىصًً ْو

الم الكهاصة، وبن ل٩ل واخض مً َظٍ الٗىالم، خ٨مه  -الٗض٫ في الٗاملحن ٖالم الُٛب ٖو

ٞبرػث لاؾماء وجٟغ٢ذ الهٟاث وبزخلٟذ اللٛاث وج٣ابلذ   -مً الٗض٫ السام به 

ط بن لاٞٗا٫ وجىىٖذ لاهىإ وججاوؿذ لاظىاؽ. زم بٗض طل٪ ًإحي صوع الخٟٔ والهُمىت، ب

كحر بلُه بما  ٧ل مىظىص َى ب٣هغ الٗض٫ مٗخض٫، و٧ل ًىخضٍ بما ْهغ ُٞه مً الخجلي َو

ّٗغٞه بما جإل٠ ُٞه مً ٖلمه في ؤػله مً بًجاصٍ به.) ( و٢ض 0ؤبًُ ُٞه مً ؤؾغاع ؤؾماثه َو

ت وخضة الىظىص التي ْهغث   لىٍٓغ
ً
ا  ٨ٍٞغ

ً
انا  بطا ٢لىا ؤن َظا ال٣ى٫ ًمشل بَع

ً
ال هبالٜ ٦شحرا

، ٞهى ًخًمً ظمُ٘ لاؾـ بك٩ل
ً
با ها الىاضر بٗض الكُش ٖبض ال٣اصع بماثت ٖام ج٣ٍغ

ت، ولٗل في َظا الخ٣اعب بلٟاث هٓغ بلى ؤهه ال ظضًض في ٧ل الخجاعب  ت لخل٪ الىٍٓغ ال٨ٍٟغ

الهىُٞت، ٞهي مدكابه في ظمُ٘ زُىاتها، وبهما الظي ًسخل٠ ٞحها ٣ِٞ، َى حؿلُِ 

ىاخُت مً ججغبخه صون لازغي، وبالخإ٦ُض ٞإن َظا الهىفي الؿال٪ للًىء ٖلى َظٍ ال

)الدؿلُِ( بضوعٍ ًدخ٨م للٓغوٝ الؿُاؾُت والؿلُىٍت الؿاثضة في ٖهغ ناخب 

ت.  الخجٍغ

 

بن الخجلي، بطا ٧ان مبخضٍئ الظاث، مً ٚحر بٖخماص نٟت مً الهٟاث، ؾمي بخجلي 

ا مً الظاث، 9)الظاث ( وؤما بن ٧ان مبخضٍئ نٟت مً الهٟاث، مً خُض حُٗىحها وامخُاَػ

 مً لاٞٗا٫ 
ً
ٞةن الظي  –ؤي مً ؤٞٗاله حٗالى  –٧ان ججلي نٟاث، ٞإما بن ٧ان املبخضؤ ٞٗال

 مً ججلي 
ً
 ٞةن ججلي لاؾماء ٣ًترب ٦شحرا

ً
ؾِى٨ك٠ ل٣لب الؿال٪ َى ججلي لاٞٗا٫، وؤزحرا

ؾ
َ
بت مىه. ٖلى ؤن َظا الخجلي لازحر، الهٟاث، ألن لا م ال ًخجلى بال مً زال٫ الهٟت ال٣ٍغ

ؤي ججلي لاؾماء، َى ؤزغ ما ًُغ١ ٢لب الؿال٪ مً الخجلُاث، خُض ٣ًابل َظا الؿال٪ 

ه زُىٍ لاق٩ا٫  مخى ًٖ هاٍْغ
ُ
، ٞخ

ً
 وباَىا

ً
بىىع ؤؾماثه، م٣ابلت جمؤل ٖلُه ٦ُاهه ْاَغا

٨ك٠ له ًٖ بهٍغ الضازلي ( ، ٞإطا ما ما بلٜ الؿ٧2لها ) ًُ ال٪ َظٍ الضعظت مً املدى، 

ُٞىٓغ الى هٟؿه وبلى ما ؾىاٍ بىىع بؾمه حٗالى املخجلي ٖلى ٢لبه، ٞحري ال٨ما٫ املُل٤ 

                                                 
ً  اسًً  اؼيبح   1ر  121ا  – اّسض  اٌيدط  ز مىيُم  ا ُر ك س  اِيزض  –ٍظ
ِىاىن   1ر كىه ال ًحد  إال رى ػؼة  ًصٓط  ا ُر ك س  اِيزض  ز هص   ادسزل أن أٓثن  الللي  ًىٕطون هص   اىىق مً  احجلز ٍو

صٌة مً  ادٌيتل اٖىن  اص ت ررص ت ي  ال ًلًٕ أن ثحلس  ا دحن   ال س زون كضثٖيظ كلى إػم أو صٌة مي. و ا ُر ك س 

 الً دص   ص  ككتن ض. 
ً
ً  –ت٘ى هص   زس دلة  – اِيزض تحن ًصٓط هص   احجلز مً رحن رُِة  احجلُيتل ً هه ططوض  أهـط ٍظ

 . 123ا – اسض  اٌيدط  ز مىيُم  ا ُر ك س  اِيزض  –ح  اسًً  اؼيب

  123ا - اسض  اٌيدط  ز مىيُم  ا ُر ك س  اِيزض -   اؼيبح3ر



 

 

162 

 

 
ً
هحر ًمصخي بحن الىاؽ، بما ؤقهضٍ عبه في ؤٞا١ املل٨ىث، ُٞهبذ الي ٖىض الىاؽ ْىا ٍو

ظٍ ؤولى بماعاث الكهىص.  َو
ً
 ٖىضٍ ٣ًُىا

 

ًغب لىا  ؤزغ لخجلي لاٞٗا٫ ٣ُٞى٫: بطا ججلى الخ٤ حٗالى ٖلى  ٍو
ً
الكُش ٖبض ال٣اصع مشال

ان ٢ضعجه حٗالى في لاقُاء،  ٢لب الؿال٪، بٟٗل مً ؤٞٗاله، ، ه٨ك٠ لهظا ال٣لب، ظٍغ

ه   ال ٌٗٞغ
ً
 خالُا

ً
ٞحري اهه َى حٗالى ٖلى الخ٣ُ٣ت، املدغ٥ واملؿ٨ً واملاحي واملشبذ، قهىصا

غبه. ٖلى ؤن ٨ًىن َظا الكهىص )خالي( ًض٫ ٖلى ؤهه، ٦باقي الاخىا٫، الا مً ؤيا٢ه طا٢ه وظ

ٚحر مؿخمغ ؤو صاثم الىعوص ٖلى ٢لب الؿل٪ مً ظهت، وال ٢ضعة للٗبض ٖلى الخد٨م ُٞه، 

 مً ظهت ازغي، بهه ٌُٞ مً املىاَب لالهُت ٌٛض٢ها ٖلى ٢لىب مدبُه، 
ً
 ؤو بؾخجالبا

ً
صٞٗا

لى ما قا ء . ٖلى ؤن َظا الىٕى مً الكهىص ال ًسلى مً بٌٗ و٢ذ ما قاء و٠ُ٦ ما قاء ٖو

املساَغ التي ًسصخى ٖلى الٗبض ٞحها مً مؼلت لا٢ضام خُض ًسصخى ٖلُه، ُٞما لى ؤَل٘ ٖلى 

ٗله في لاقُاء، ؤن ًىٟي الٟٗل ًٖ الٗباص بال٩لُت،) ظا 0خ٣ُ٣ت ٢ضعجه واعاصجه ٞو (  َو

٣ت هٓغ الكاَض لؤلقُاء، السُغ، ال ًىٟ٘ مٗه الخظع وال لاؾخٗضاص، الهه هخٗل  بٍُغ
ً
٤ انال

وبهه ال ًىجي مىه بال هللا حٗالى طاجه، ٞهى وخضٍ ال٣اصع ٖلى جشبُذ الا٢ضام وال٣لىب، ول٨ً 

 لِـ ظمُٗها، بل ٣ِٞ مجها ما زبذ ٖلى ٢ضم الهض١ وألزالم . 

 

    
ً
بخجلي ًً٘ الكُش ٖبض ال٣اصع، للخجلُاث الالهُت مغاجب مخخالُت في الٓهىع، جبضؤ ؤوال

٤ صعظت 2لاٞٗا٫ زم ًلُه ججلي الهٟاث زم ججلي لاؾماء ) ى ًً٘ َظا الترجِب ٖلى ٞو (، َو

، ٞاألٞٗا٫، هي ا٢غب الكىاَض 
ً
ض املٗغفي ؤوال وصعظت الغقي الغوحي للؿال٪ زاهُا الخجٍغ

ا لالهُت بلى الىٟـ لاوؿاهُت، ؤجها مخٛلٛلت في ٧ل مٓاَغ لابضإ والسل٤، ٞال ًسلى امُغ، بم

ُٞه الىٟـ طاتها، مً اْهاع ٞٗل مً اٞٗاله حٗالى، واما ججلي الهٟاث ٞاهه ًدخاط الى 

صعظت اٖلى مً الاؾخٗضاص الىٟسخي للكاَض، بط بن الهٟت جدخاط الى مً ًبدض ٖجها 

ؿخض٫ ٖلحها، زم بٗض طل٪ ًاحي ججلي الاؾماء الظي ًم٨ً ؤن ًض١ ًٖ ٦شحر مً البهاثغ .   َو

 

ٞاطا ما جىاولىا الى٣ُت التي ب٣ُذ مٗل٣ت ُٞما ؾب٤، وهي التي جدىاو٫ قهىص الظاث وما 

ًلخد٤ بها مً بق٩ا٫ ٣ٖلي ؤو ما ًىاظهها مً بٖتراى ٣ٖاثضي . وألظل ؤن ًىضر الكُش 

ٖبض ال٣اصع خ٣ُ٣ت َظٍ الكهىص، ٞاهه ؾُٗمض الى جىيُذ ب٣ُت الاهىإ، ٧ي ًهل بالًغوعة 

                                                 

  123ا - زدسض هٌؼه  -   اؼيبح1ر

 مذؼىػة  –ػحن  اؼلْى  لى ملٗ  زلْى  -    جُ و 1ر
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، املى٣ُُت الى مبخٛاٍ ، ٞهى ًظَب ببخضًء الى ان الظي ًغي مً الٗبض في خالت قهىصٍ َى ؾــٍغ

والؿغ َى ؤزغ املغاجب التي ًم٨ً للىٟـ ؤالوؿاهُت ؤن جغج٣ي ؤلحها، بٗض ؤن ج٨ىن ٢ض 

٢ُٗذ مغاخل الغقي الغوحي واملٗغفي ٧اٞت  وبٗض ؤن ج٨ىن ٢ض ونلذ الى جسىم الخىخُض 

ُاع مً ال٣لب، زم الاوؿالر ًٖ الخ٤ املخمشل بةزغاط الضهُا والكهىا ث والسل٤ وظمُ٘ لٚا

الُبإ الغصًئت والخدلي بايضاصَا، زم الدؿلُم لغب الٗؼة والغيا به صون ؾىاٍ، ٞاطا ما 

دخجب الا  جلبـ الؿغ ظمُ٘ طل٪، زم بلٜ مغخلت الكهىص، زم قهض ما ٣ًىم بٛحٍر ٍو

َٝغ مً ؤَغاٞها، ل٣ٟض  بمىنٟها الظي َى الظاث، والتي ال بض في قهىصَا مً جىاعي 

دخجب بسالٞه  ، ؤي الظاث ،ٍو قهىص الظاث م٘ طل٪ الىن٠ الجاطب الى وظىب وظىص ٚحٍر

ؿخض٫ الكُش ٖبض ال٣اصع ٖلى طل٪، بالكاَض الظي  ، ؤي ما ًسالٟه مً ب٣ُت الهٟاث ، َو

ٌكهض نٟت الجما٫ ٞاهه ال ٣ًىي ٖلى الشبىث امام ججلي نٟت الجال٫ ، ٞدا٫ الجال٫ 

 اقض َغ 
ً
 ٖلى الىٟـ مً خا٫ الجما٫ ، بط بن َظا الازحر ًُغؤ ٖلى الىٟـ مصخىبا

ً
٢ا

 
ً
بالخبىع ، ؤو ما ٌٗٝغ ٖىض الهىُٞت بدا٫ البؿِ، بِىما قهىص الجال٫ ًغا٣ٞه صاثما

( والهُبت. و٦ظل٪ الخا٫ م٘ مً ؤوـ بدالي ال٨ما٫ والبهاء، ٞإهه ال ًشبذ لبضوَّ 0ال٣بٌ)

اء، وفي َظٍ الى٣ُت ًيبه الكُش ٖبض ال٣اصع ٖلى ؤهه: بطا ْهغ  قهىصي الٗٓمت وال٨بًر

ون٠ ما للكاَض، صون ٚبٍر مً الاوناٝ، ٞان َظٍ الاوناٝ، في خ٣ُ٣تها ال جىمخي ٖىض 

ا، واهما ٣ِٞ، جدخجب ًٖ قهىص الكاَض، ل٣هغ الىن٠ الباصي ٢ىة قهىص  ْهىع ٚحَر

بىنٟه، ٞاطا بضث ٢ىي  الىن٠ السافي الظي ٌؿختر في مٗىاٍ، ))ألن مٗجى ٧ل ون٠ ٢اثم

اٞٗا٫ مٗاهحها الالػمتملىنىٞها في ٖحن الاػ٫ ألن مٗجى ٧ل ون٠ ٢اثم بىنٟه، ٞاطا بضث 

٢ىي اٞٗا٫ مٗاهحها الالػمتملىنىٞها في ٖحن الاػ٫ ؾخترث بؾخترث ؤزاع بىاصحها في اٞٗا٫ 

ون٠ٍ ٞغٍص  مٗاهحها، لخٗالي الىخضة ًٖ مجاوعة الخٗضص. ٞهىال٪ الخٟذ ؤَغاٞها املخٟغ٢ت في

ت ،  ومٗجى وجٍغ ًبضو م٘ وظىص ؾىاٍ، ألن الؿّغ ٢ض قهض الهٟاث م٘ ب٣اء عؾىم البكٍغ

اجه.) ا في ؾُٟىت مً لخٔ ٦ىهه وملدت وظىصٍ وظىاطب مىاٖػ (  ؤي ؤ، 9وب٢خدم بدَغ

حر مخٗل٤ باالُٚاع وال مخلٟذ نىب   في ججغصٍ، نافي الىٟـ،ٚو
ً
الكاَض، لى ٧ان زالها

امام قهىص ال٨ثرة في الىخضة والىخضة في ال٨ثرة،ومً صون ان ًهضمه اهِخه، ٞإهه ؾُصبذ 

، ألن َظا الخٗضص، َى خ٣ُ٣ت )خ٤ ال٣ُحن( ومً اعاص ان ًبلٜ َظٍ الخ٣ُ٣ت ،  طل٪ او ًدحٍر

ٞإن ٖلُه ان ًٟجى ًٖ طاجه، ٧ي جخٟخذ بهحرجه وجهٟى مغاة ٢لبه، وبطن ٞال وظىص للمٟاع٢ت 

، واهما  َظا ًدهل في طاث الكاَض ٣ِٞ. ولٗل في َظا والازخالٝ في ٖحن الخ٣ُ٣ت طاتها

                                                 
ُه كلى تياة   خىي و اطحي ل و اِ ع  اليضي رلجزاة   خىي   1ر  اِ ع و ابؼؽ: هلي تياحين ً لوهلي  ال س بلس ثُط

اللؼحيهٍ و ابؼؽ الليضي رلجزاة  اطحي  اللؼحيهٍل و اطحي  و  خىي محللِين ريزؼحِ   و مي جللّ  اِ ع و ابؼؽ ًٌ  

د و  خحن   خيطط ة  - اِ حني - اُى   22ا – اطػياة  اِ حًن

 111ا –رهجة كػط ض وملسن كهى ض  –   ا ؼىى ز 1ر
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ُت ٖىض الهـىُٞت بىظه ٖام ٞإطا   ملكغوُٖت الٟىاء ويغوعجه املٗٞغ
ً
الىو الازحر جٟؿحرا

الث٣ها والىٟـ ومخُالبخه، وبطا ٧ان  جد٣٣ذ بؾخدالت خهى٫ الكهىص م٘ وظىص الظاث ٖو

٤ ال ٣ًُ٘ بال بالكهىص، لؼم ًٖ طل٪ يغوعة ؾعي ال ؿال٪ للخسلو مً جل٪ الٗالث٤ الٍُغ

٤ الٟىاء .بطن ٞاجى٠٢ ٖىض قهىص الهٟاث صون الظاث، له ٖال٢ت باملؿخىي  ًٖ ٍَغ

الغوحي الظي بلٛه الكاَض، ٞهى بن لم ًخجغص مً ٖالث٣ه ٖلى وظه الخمام، ٞإن قهىصٍ 

سلو الكُش ٖبض ال٣اصع مً َظا ال٣ى٫ بلى الىدُجت   بكهىص الهٟاث، ٍو
ً
ؾ٨ُؼن مدهىعا

 –ُه : ؤن الكهىص بما ؤهه مخٗل٤ بالكاَض ٞإن ؤهلل ٖؼوظل ال ًخجلى للٗبض في نٟخحن الاج

وطل٪ العجباٍ الٗبض في لخٓت الكهىص ًخالءم، في و٢خه، م٘ نٟت مُٗىت صون ب٣ُت الهٟاث 

(  0ما صام الى٢ذ ) –ال بؾخدالت حؿاوي ٖبضًً في الٗالث٤ هٟؿها  –وال في نٟت لٗبضًً  –

 . ؤما ال
ً
ض الكهىص مً قهىصٍ مىظىصا ؤي  –كهىص املُل٤ ، ٞإهه ال ٨ًىن الا ٖىض ججٍغ

اث املاجلٟاث -الٟىاء ًٖ الظاث باث ومخىاٍع
ّ
ؤي الٟىاء ًٖ ظمُ٘  -وبهسالٖه بؾدخاعاث املغ٦

 وفي ٧ل  –الٗالث٤ والاُٚاع ، ؤي الخجغص 
ً
لٟإهه بحن ٧ل مغ٦بحن مسالٟت جىظب الخباؾا

 ًىعر بقدباَا.)
ً
لُه ٞان الكُش ٖبض ال٣اصع ، ًبُذ للؿال٪ قهىص 2ماجلٟحن حٛاًغا ( ٖو

م نٗىبت خهىله وهضعجه مم٨ً الخضور.  الظاث، ٞهظا الكهىص، ٚع

 

ولكهىص الهٟاث ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، زالر ٖالماث الػمت، ال ًصر الكهىص بال 

ى ما ًم٨ً ؤن : قهىص البهحرة ب٣ىة ٧اهذ لها ٢بل َظا الكهىص، َو
ً
ا وهي: ؤوال  بخىاَٞغ

ى ما ًىضعط جدذ  ٤ املجاَضاث الهىُٞت، َو وؿمُه بتهُئت الظاث وظلي البهحرة ًٖ ٍَغ

 باب امل٣اماث التي هي مً ٦ؿب الٗبض وخانل ظهضٍ. 

 

 له مً زُالث الىٟـ 
ً
: إلاؾخضال٫ بخ٣ٗل املكهىص ٖلى ٦جهه بٗض ٣ٞض قهىصٍ، جمحزا

ً
زاهُا

امها التي ال جُالها ؤٞهام ال٣ٗل وال ٌٗل٤ مجها  شخيء ٌؿخض٫ به ٖلى ٣ًُيُت الكهىص وؤَو

ظا باب في ٚاًت لاَمُت باليؿبت بلى مكغوُٖت خا٫ املكاَضة، ؤو  وخ٣ُ٣ت املكهىص. َو

ا٦ض خًىع  مكغوُٖت لاخىا٫ الهىُٞت بىظه ٖام ألهه ًا٦ض ٖضم ٣ٞض الٗبض ٣ٖله، ٍو

                                                 

لحٌد  لى 1ر د ًؼلّ كلى مً ٌؼلٗ   خي٘ ٍو ّ ػياٗ ٌؼحن رحن ثلًٕ وثلىنل إىه إلى  احلًٕ أمُ ل و اُى د :إػم اؼٍط    اُى

ه هبن  ٍط  ٍو
ً
 ػىض 

ً
  اللم ل ًياللم ٌ وله  ز تحن و  خي٘ ًحلله  ز تحن ل ً  د  رُن لي ًصًِه  هىز 

ً
 - اهطوي –  ثٌطََّ ػىض 

ً  .  111ا -مىي٘ظ  اؼيبٍط

س وضز  ز بلع  زكُة  ا ُر ك س  اِيزض ملي ًدِم  ز هص   – 81ا –رهجة كػط ض وملسن كهى ض  –   ا ؼىى ز 1ر ُو

ة وصىلىي ردٌي   زح ة  ادسًُِة ل مً صسأ اوٌلة ووهم   جه ل تتى   زلجى ُىاه:  الهم ػهطهي مً ُيشوض ت  اب ٍط

ثظلح  ضػىمىي رٌىي  كهيهُة وم يًىة  اؼ ُلُة كوؼيهُة  ز تظط    جلم و احذلُة و اححلز رياىه ة كتسًة و احجلز 

 –ري خِيبّ  ادلس هُة  ز  هىز  اىتس هُةل تُث ال تُث وال أًً وال ٍُٓ ٍو ِى  اٖ  هلل وبيهلل ومً   و لى   ومم   

 ذؼىػة.م – ادلى ت  إبني  -  جُ و 
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ُٛب بصعا٦ه في خا٫ قهىصٍ، وفي َظا عّص ٖلى مً ًغي في الكهىص خالت ٣ٞضان للىعي وح

 لل٣ٗل، وفي ؤخاًحن ؤزغي، خاالث عئي مغيُت)َلىؾاث(. 

 

: قهىص مكهىصًً مسخلٟحن بكهىص واخض في ون٠ واخض، للضاللت ٖلى ؤن املهضع 
ً
زالشا

ى الظاث الالهُت املخٗضصة الهٟاث واملسخل٠ املكاَض، ٖلى ؤن  لجمُ٘ الكهىص واخض، َو

املكهىص الظي ًلخد٤ به الىن٠ َظا الازخالٝ ٌٗىص بلى طاث الكاَض ولِـ بلى خ٣ُ٣ت 

 الىاخض. 

 

ٞةطا ما بهخٟذ جل٪ الٗالماث التي جغا٤ٞ الكهىص الصخُذ الظي َى قهىص الهٟاث، زم 

 بىٟؿه بىظىص مُل٤، لِـ له حٗل٤ بهٟت ؤو 
ً
 ٢اثما

ً
و٢٘ الكهىص، وقاَض الؿّغ مىظىصا

ٍ ٧ل املكهىصًً صاللت ؤو ٦ُُٟت ؤو ظهت، ٞظل٪ َى قهىص الظاث الظي ال بضَّ ُٞه مً ؾ٣ى 

ى الظاث إلالهُت املسهىنت بالىخضاهُت  لٗضم التهُا في َظا الخا٫ بال ملكهىص واخض َو

بالخحن  –ؤي ٖحن الؿغ وهي البهحرة  –والخٟغص، والظي ال بّض ُٞه مً هٟي حٗل٤ اللخٔ 

( ، ٞهظٍ  ٧لها خضوص ال جُا٫ الظاث إلالهُت املُل٣تة التي ال جدضصَا 0والى٢ذ ولاًً)

(والبحن لغم٤ 2( والجم٘ وال٣غب)9ُٟت مدضصة والظي ال بّض ُٞه مً مدى زبىث الٟغ١)٦ُ

 بلى 
ً
، بياٞت ٗجي َظا الكٍغ الٗحن، ألهه حٗالى لِـ ٦مشله شخيء و الًدّضٍ ػمان وال م٩ان، َو

يغوعة بوؿالر طاث الكاَض ًٖ ٧ل ؤؾباب الازخالٝ والخباًً، ٖضم زبىث قهىص الظاث 

ت )الهىعة( لل٨ُُٟاث املٗهىصة في ٖالم الكهاصة ومً َىا ًإحي ؾّغ بالبهحرة، لٗضم مُاب٣

 مً مد٤ 
ً
الٛمىى والترمحز الظي ٨ًخى٠ لٛت ؤَل الخهىٝ بىظه ٖام. زم ال بّض ؤًًا

 للكـهىص املدٌ  –الكهىص 
ً
وػ٤َ الىظىص  –ؤي مد٤ قهىص طاث الكاَض) لظاتها( جد٣ُ٣ا

ُاع  – وبهٟغاص  –التي حكىب الخىخُض الخ٤  الظي َى ٖالم السل٤ والٟىاء ومجم٘ لٚا

 –وبغوٍػ  –ؤي جىظهه ملُل٤ الظاث صون ؾىاَا مً املكهىصاث  –الكهىص بىن٠ املكهىص 

  –في ٖحن لاػ٫  –ؤي الكاَض 
ً
 وانُٟاًء وحُٗىا

ً
بط  –مل٣ابلت لاػ٫ ب٣ىة مً لم ًؼ٫  –٢ضعا

ور مىه وزلّىٍ مً ٖىض ؾلب ؤوناٝ الخض –ال خى٫ وال ٢ىة ٖلى الكهىص بال به حٗالى 

 
ً
 وخاال

ً
ُىا  ٖو

ً
 وخ٨ما

ً
ى مٗجى الخٟغص والخجغص وبؾخٗضاص الٓاَغ والباًَ  –مٗاهُه ونٟا َو

، ملد٤  – وطل٪ لٟىاء وظىص الكاَض واملكهىص، )) ٞهىال٪ عظ٘ ؤو٫ ٧ل ٦ىن بلى ؤزٍغ

                                                 
ٌيت  –  جطحيو   – ًً : هى تياة جلطض الصخي  بؼبم تدىاه  ز  زٖين   1ر  11ا – احلٍط
 هى مي وؼم إاُٗ و  جلم هى مي ػلم كىٗ.   1ر

ً
ُ  م يهس  مل ىزًة. و اٌَط أًظي  اٌَط : هى إ يض  إلى دلّ ر  تّ ُو

 –ُ     خّ مً إرس   مليو  وإرس   اؼٍ.   جطحيو   و اٌَط ٓؼم الل س مً إُيمة وؿيبٍ  ال ىزًة و  جلم هى مي ً ج  مً

ٌيت   81ا – احلٍط
ٔين  ال س  – اِطع   3ر هى ُطع  ال س مً   جليلى رٖ  مي ٌلؼُه  اؼليز ل ال ُطع   خّ مً  ال سل ألهه ُطع كيم ػى   أ

.   جطحيو  
ً
 أم  ُِي

ً
ٌيت  –ػلُس   183ا – احلٍط
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٦ً ون٠ ال٣بلُت في الٗضم ومدى وٗذ البٗضًت في لابض، وؤزخٟى ٧ل باٍص )مً لا٦ىان( في ع 

 (0ٖضمُخه لهُبت ؾغمضًخه، ٞإهه حٗالى ال ًب٣ى بال وظه بٗض ؤن حهل٪ ٧ل شخيء(()

 

 : بهه ون٠ ٚحر مؿخصخب مً ٢بل وظىصٍ 
ً
 –ؤما قغوٍ صخت َظا الكهىص ٞهي: ؤوال

 ًٖ ٧ل الضالثل وإلاقاعاث 
ً
( 9ٞال جغا٣ٞه ٖالماث وال حؿب٣ه لىاثذ.) –ؤي بهه ًإحي مجغصا

 : ٚحر با١ٍ خ٨مه بٗ
ً
ض جىاعي ُٖىه، لٗضم مجاوؿخه ماصة السُا٫ ومل٨ت الخهىع ٞال زاهُا

ض به وال مؿخض٫ به  : ٚحر مى٣ٗض به ٦ىه ما قَى
ً
ًم٨ً حكبحهه بكبُه وال جمشُله بمشل. زالشا

ٖلى خ٣ُ٣خه بٗض بجها٫ الكاَض بُىعٍ وبهٟهاله ًٖ َظا الىن٠، ألن ٦ىه املكاَضة 

كاَض، ٞةطا ما ػا٫ ٖىه الٟىاء، ػا٫ ٖىه ٧ان ٢ض جمَّ بالظو١ الظي ناخب ٞىاء ؤوناٝ ال

( وبما ؤهه ال صوام لخا٫ الٟىاء الىظىصي ٖىض الكاَض، لكّض 2الظو١ وبهمد٤ الكهىص.)

الىاٖؼ الُبُعي والسًٕى لخ٨م الجبلت والسل٣ت، ٞةطن ال بؾخمغاع لخىهج مل٨ت الظو١ 

٣ُت ؤهىإ الكهىص ُٞما ٖضا قهىص الظاث، ٞةن ب الكهىي، ومً زم ٞال صوام لخا٫ الكهىص.

سغ١ الٗاصاث  ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، ؤو ما ًى٨ك٠ لبهاثغ لاولُاء، مما ًبهغ ال٣ٗى٫ ٍو

ما : قهىص ظال٫ وقهىص ظما٫: ٞإما قهىص  والغؾىم، ٣ً٘ ٖلى ٢ؿمحن ال زالض لهما َو

الجال٫ الظي َى مما ًلخد٤ بالٗٓمت إلالهُت، ٞةهه ًىعر السىٝ املُل٤ والىظل املؼعج 

ت الُٗٓمت ٖلى ال٣لب مما ًٓهغ ؤزٍغ بىيىح في ب٣ُت الجىاعح بدُض ًبضو الكاَض وامل
ّ
ٗل

ض بؾخ٣غاع. وؤّما قهىص الجما٫، ٞهى الخجلي  ؤما الىاؽ، في خالت ٞغ١ وبيُغاب وجغ٢ب ٖو

ل٣لىب الكاَضًً باألهىاع والؿغوع ولالُاٝ  وال٨الم اللظًظ والخضًض لاهِـ والبكاعة 

ظا الكهىص، ؤي قهىص الجما٫، 0ىاػ٫ الٗالُت وال٣غب مىه حٗالى)باملىاَب الجؿام وامل (، َو

                                                 
و ا ُر ك س  اِيزض ٌؼخىس   ص   ال يض  إلى ُىاه جليلى: رر ٔ  مً  111ا –هى ض رهجد  ػط ض وملسن    – ا ؼىى ز   1ر

ٗ شو   ج ٘ و ٓط م    اطتلً/  ِ  اهص   ا هىز  خي٘ هبي   مىسخى ر17-16كلي ي ًيٍنل ٍو ِى وحه ضبَّ
ّ
 . ًلِس . وهى ًلس

د اص   احٖلُم مىيًص ػلله تتى وصلد  إلى ردط ل ًؼلم  ا دط هدِ ه مً  اىـط هلم كلى ُل ه هُلين  ال ّل ودُط

 إلى مطآ    ج  ل ًياحٌد بلحن ػّط  إلى 7وو ًِه ثَى  اِلمل ًِي٘: رر ضع أضو  أهـط إاُٗ  .  كط ي/
ً
. ُُ  ًي مىسخى أهـط أوال

ل ُُ  : ًي مىسخى ملس  ػ لٗ طلٌُة كً ثىي٘و  ط ع  احجلز وأهُّ كُيُٗ طُّ كً مِيرلة أهى ض 
ً
ػ حيت   اؼىض ًذطَّ صلِي

. 18ا –رهجد  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز  –: ررأضو  أهـط إاُٗ   ًئن كحن   خسذ ال ثىٌحح  ز  ليق  لؽ  اِسم. 

ُة ًطون  ز ػلم هبي   مىسخى ر   ر الطدٍة    وكسم ُسضثه كلى إتحلياهيل مً   خديبص  اتي وثجسض   يض  إلى أن  ادًى

 أدطي. كىس ػسض   زىحهى. كىسهي حىة  ز وي إش ًذصخى    ًٌظله ًي ي  اىبي محلس ر
َ
ه: رر واِس ضآ  هعاة َِّ اصي ُي٘ جليلى  ز ت

س تسوذ تياة ر  اطدٍة   مم ُسضثه ر17-13 اؼسض  مي ًذصخى. مي ظ ن  ا دط ومي ػغى  . اىجم/    كلى ل وهى مً مي ًٓؤ

لد مِيمه وكلى مجزاحه كىس ضبه.        إتحلياهي اًط

ٌيت  –: هز مي ًلى  مً  ػط ض  اـيهط  كىس كضثِي  مً تي٘ إلى تي٘.   جطحيو      الى بح1ر  .191ا – احلٍط

 .111ا –رهجد  ػط ض وملسن  هى ض  –   ا ؼىى ز 3ر
 .27ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
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 ل٣لىب املدبحن املكخا٢حن، 
ً
ت الغّباهُت، ٞهى ًدهل جُمُىا

ّ
َى مً ٢بُل الل٠ُ إلالهي واملى

 زكُت ؤن ًٟخ٪ بهم ٍٞغ املدبت وقضة الكى١ بلُه ٖؼ وظل.

 

،ٌٗخمض ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع ٖلى زال
ً
زت ؤع٧ان وهي:الخىخُض الظي والكهىص بهىعة ٧اٞت

ام ولاطَان خسُل في لاَو ض الظاث لالهُت ًٖ ٧ل ماًخهىع في لاٞهام ٍو  1ٌٗجي ججٍغ

ض الظي ٌٗجي ؤن الًغي الٗبض هٟؿه ُٞما ًإحي به،بل ًغي مىت هللا حٗالى ٖلُه،زم  والخٍٟغ

غاى ُٞما ًٟٗله، بدُض ال ًإحي بما ً ض الظي ٌٗجي ججغص الٗبض ًٖ لٚا  الخجٍغ
ً
إحي به هٓغا

غاى في الضهُا وآلازغة،بل ما ٦ىق٠ به مً خ٤ الٗٓمت ًاصًه خؿب ظهضٍ  بلى لٚا

 
ً
ى:جُىَ٘ الّؿغ  1ٖبىصًت وبه٣ُاصا ضٝ واخض َو ظٍ لاع٧ان ظمُٗها جهّب في مٗجى واخض َو َو

 مً 
ً
ظا)الهضٝ( ًهىٟه الكُش ٖبض ال٣اصع، ب٨ىهه هىٖا ٖلى ٖضم الىٓغ الى ٚحر املىٗم،َو

خ٩اٝ ٖلى بؿاٍ الكهىص ؤهىإ ق٨غ  ٤ الٖا ؤي صوام  -ال٣لىب الظي ٌؿخدهل ًٖ ٍَغ

ا  -الخُل٘ بلى مكاَضة ججلُاث لاهىاع إلالهُت م٘ الخ٨ٟغ ٞحها والٛمىى في مٗاهحها وؤؾغاَع

ض ؾال٪ ٧ي ال ًسغظه ال٣غب ولاوـ  ظا قٍغ الػم ٖلى ٧ل مٍغ بةصامت خٟٔ الخغمت، َو

٣اٍ الخ٩ال٠ُ والخىهل ًٖ ؤصاب الٗبىصًت والخ٣لب في زل٘ الكهىص، بلى ٞسخت بؾ

ُبذ الغبىبُت، زم بٗض طل٪، الترقي بٗض خًىع َظٍ املكاَضة بلى الُٛبت في عئٍت املىٗم  َو

ُبذ الغبىبُت، زم بٗض طل٪،  ًٖ عئٍت الىٗمت الخ٩ال٠ُ والخىهل ًٖ ؤصاب الٗبىصًت َو

  .الترقي بٗض خًىع 

 

ًٖ عئٍت الىٗمت الخ٩ال٠ُ والخىهل ًٖ ؤصاب َظٍ املكاَضة بلى الُٛبت في عئٍت املىٗم 

ُبذ الغبىبُت، زم بٗض طل٪، الترقي بٗض خًىع َظٍ املكاَضة بلى الُٛبت في  الٗبىصًت َو

ى ٞدىي الخىخُض الخ٤ والخ٣غب السالو الظي ال 0عئٍت املىٗم ًٖ عئٍت الىٗمت) ( ، َو

الىٓغ بلى املدبىب طاجه ًخٗل٤ بجلب هٟ٘ ؤو صٞ٘ يغ، وبهما ًخٗل٤ ٣ِٞ بضوام الخُل٘ بلى 

 والؿعي بلى ال٣غب مىه.

 

بن الظي ٌٗىُه الكُش ٖبض ال٣اصع َى جىخُض السىام ؤو الخىخُض السام الظي َى ؤمغ 

ض الهابغ الظي ًهبر ٖلى مجاَضة هٟؿه وطل٪ بالتزام الهمذ  صازلي ًيب٘ مً ٢لب املٍغ

ها وؤَىائها، ؤي بهه ال زالم مً َظٍ الىىإػ وجل٪ لاَىاء، ألجها مٛغوؾت في  خُا٫ هىاٖػ

ت، ض  ؤنل الُبُٗت البكٍغ والؿغ ال ٌؿُ٘  –وبهما إلاقاعة َىا ٣ِٞ، بلى بزٟاء ؾّغ املٍغ

بحن ؾلُاهه بال في املغاخل املخإزغة مً الؿلى٥ الهىفي  لٟدىي الؿغاثغ، بما  –هىعٍ ٍو
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حكخمل ٖلُه جل٪ الؿغاثغ مً زىاَغ وهىإػ ومُى٫، ٖلى بن طل٪ ال ًدضر في ٧ل لاو٢اث، 

ٗله، وبهما ًدضر ٣ِٞ، ٖىض وعوص  بط بن للخُاة الُبُُٗت خهتها مً َا٢ت ض ٞو املٍغ

الخًغة، ومجاوػة ال٣لب مىخهى م٣اماث لا٩ٞاع ؤي بلى املؿخىي الظي حعجؼ ُٞه َظٍ 

خم طل٪ خحن ًغج٣ي ؾّغ الكاَض ٞى١ ؤٖلى  لا٩ٞاع، ًٖ إلاخاَت باملىيٕى امل٨ٟغ ُٞه، ٍو

٘ مً ؤٖلى صعظاث امً  صعظاث الىنا٫ ومىاػ٫ ؤؾغاع الخُٗٓم، و ال ؤٖلى لىنا٫، وال ؤٞع

٘ مىاػ٫ ؤؾغاع الخُٗٓم بال الٟىاء الىظىصي الظي ًٟطخي ب لى  قهىة  الظاث والظي ًشمغ ؤٞع

 الكهىص وخضة جد٤٣

( ؤن ًخسُى طل٪ ٞةطا ما بلٜ الؿّغ َظٍ املجزلت ، ٞلِـ ٖلُه الخى٠٢، بل البّض له )

ض، ؤي الخسلو مً ظمُ٘ اق٩ا٫ الٗال  بةٖخُاص الخ٣غب ث٤ الخاظبت ًٖ بإ٢ضام الخجٍغ

ض، ؤي بٗضم الىٓغ بلى ٚحٍر  مُالٗت ؤهىاع الكهىص وع٢ُه بلى             الخضاوي بؿعي الخٍٟغ

 بما في طل٪ الىٓغ بلى قهىص الكهىص، و٧ل طل٪ 

ض، بخالشخي ال٨ىهحن، ؤي الضهُا وآلازغة، وحُٗل املل٨حن، ؤي  ، في ٢لب املٍغ
ً
٨ًىن مصخىبا

الىٗلحن، ؤي الخسلو مً ؾلُان ٚغاثؼ الىٟـ وؤَىائها، مل٪ الٓاَغ ومل٪ الباًَ، وزل٘ 

ما ٖاملا الُٛب  ىاء الٗاملحن، َو ٗت، ٞو وب٢خباؽ الىىعًٍ بي هىع الخ٣ُ٣ت وهىع الكَغ

والكهاصة، و٧ل طل٪ ًخم جدذ ملٗان بغو١ ال٨ك٠ الظي الًب٣ي هىعٍ وال ًظع، بال ما ٧ان 

 هلل حٗالى. والبرو١ َىا ً
ً
 وزالها

ً
 وناص٢ا

ً
ض٫ّ ٖلى ؤن الكهىص َى مً ٢بُل الاخىا٫ خ٣ُ٣ُا

التي ال جىا٫ بامل٩اؾب بل حؿخدهل باملىاَب، وال جازظ بالىؾاثل بل حُٗى بالؿىاب٤، ؤي 

ًله، ٞاملكاَضة التي هي ٖباعة ًٖ الغئٍت ببهاثغ  بما ؾب٤ مً عخمت هللا ومىخه ٞو

ض لاؾغاع، )) جسغط جىا٢ُ٘ م٣اماتها مً صًىان ًسخو بغخمخه مً ٌكاء،  ُٞا ؤحها املٍغ

ى٣ل بن قاء 
ّ
الهاص١ الكّىا١ الخّىا١، ٞإؾخ٣م ٖلى ظاصة الهض١ ختى ًإجُ٪ ال٣ُحن، وج

 ( 0هللا حٗالى بلى صاع الهاص٢حن، ٞخىٓغ بلى مُلىب٪ وجإزظ ههِب٪ مً عئٍت مدبىب٪((.)

 

ول٨ً ال بّض مً إلاقاعة َىا بلى ؤن جإ٦ُض الكُش ٖبض ال٣اصع ٖلى ؤن الكهىص ٧له َى مً 

كمل  ت ؾاب٣ت ٖلى خهىله، َو ٢بُل الهبت الغباهُت املدًت، وبهه ال ًإحي بةعاصة بكٍغ

ّٗض  ٌُ الُٗاء ٣ِٞ و ال ٌكمل بؾخٗضاص الٗبض لخل٣ي َظا الُٗاء، ٞإن َظا الٟٗل لازحر 

تهُإ مً زالله، زم بٗض طل٪ ًيخٓغ  ض، الظي ال بّض مً ؤن ٌؿخٗض ٍو  للمٍغ
ً
 زالها

ً
 طاجُا

ً
٦ؿبا

 للغخمً، ًٞل عبه حٗالى
ً
ض ؤن ًجٗل مً ٢لبه ٖغقا ض َىا مشله مشل الٗبض الظي ًٍغ ، واملٍغ

ٞهى ًيهئ َظا الٗغف باإلط٧اع والٗباصاث والُاٖاث والخ٨ٟغ في مل٨ىث هللا حٗالى ومُالٗت 
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ظٍ ٧لها مً ٞٗله السالو الظي َى ٦ؿب له، ؤو ما ًلي طل٪ مً ًٞله  ٖٓمخه و٢ضعجه، َو

 وبن لم ٌكإ لم ًٟٗل.حٗالى ٖلى ٖبضٍ، بن قاء ٞٗل 

 

 لخىخُض الكهىص مً ٚحٍر مً ؤهىإ الخىخُض لازغي، ًًغب لىا الكُش ٖبض    
ً
وجمُحزا

ضًً وؤوعاصَم. ٣ًى٫   َى مً نمُم الٟٗل الهىفي، بط بهه ًخٗل٤ بإط٧اع املٍغ
ً
ال٣اصع مشال

م باللؿان ٣ِٞ، ومً صون ؤن ً ضًً ًاّصون ؤط٧اَع غا٤ٞ الكُش ٖبض ال٣اصع: بن ؤٚلب املٍغ

طل٪ ط٦غ ال٣لب، الظي ٌٗجي في ؤزوَّ ما ٌٗىُه خًىع ال٣لب ال٨لي في خًغة الظ٦غ 

ضًً املبخضثحن، ًظ٦غون وعص الخىخُض: ) ال بله بال  . بن ؤٚلب املٍغ ً في مكاع١ ؤهىاٍع ّٗ والخم

وا بمٗىاٍ، ألن جىخُضَم في َظٍ املغخلت ٌّٗض جىخُض ؤٞٗا٫، ؤي 9هللا()
ّ
(  مً ٚحر ؤن ًلخظ

 في زل٣ه وفي ُٖٓم نىٗخه، ؤما جىخُض الكهىص، الظي ًخم مً ؤجهم ً
ً
غون ٞٗله حٗالى ْاَغا

ىا٫ بال بٗض ؤن جىجلي ًٖ ٢لب  ًُ زالله بصعا٥ املٗجى الٗم٤ُ لظ٦غ ) ال بله بال هللا( ٞإهه ال 

ظٍ الدجب ال جى٣ك٘ بال  ض الدجب الٓلماهُت الخانلت مً جغا٦م الظهىب املايُت، َو املٍغ

ؼا٫ جل٪ الٓلماث ًٖ ؤٖحن باملىاْبت ٖل
ُ
٨ظا، ؤما بٗض ؤن حكغ١ لاهىاع وج ى َظٍ إلاط٧اع َو

ً و ال مُٗي وال 
ّ
ض بٗحن ال٣ُحن: )) ؤن ال مدغ٥ وال مؿ٨ البهاثغولاؾغاع، ٞؿِكاَض املٍغ

(  ؤي 2ماو٘ وال ياع وال هاٞ٘ بال هللا ٖؼ وظل قهىص طو١ وخا٫، ال قهىص بٖخ٣اص و٢ا٫((.)

ت ٣ًُيُت  ال قهىص ٖلم ْجّي. ٖلى ؤهه ال ًظو١ َظا الخا٫ بال مً له طاث٣ت قهىص مٗٞغ

 –٢لبُت، و ال ًمخل٪ َظٍ الظاث٣ت بال مً اؾخٗضَّ لها وؾعى لهال ؾٗحها، بإن ))هجغ الٟغخت 

 : ؤن ال  –ؤي الٟغخت املخٗل٣ت بُٗاًا الضهُا وملظاتها 
ً
لم ٣ًُىا وخمل لاخما٫ ٖلى ٧اَله، ٖو

ىضَا ًجُئه ٢غاع لُٗىهه وال ؾلىة مل هابه، ختى ًالقي عّبه ٖؼ وظل في الضهُا ٢بل آلازغة، ٖو

ىا ٌٗىص الكُش ٖبض ال٣اصع لُا٦ض 0الهىاء والٟغح، ؤّما ٢بل َظا ٞمهِبخه صاثمت((.) (   َو

ه  الُاث الخجغبت الهىُٞت هي مال٢اة الٗبض عبَّ ّٗ لىا مً ظضًض:  ؤن الٛاًت الخ٣ُ٣ُت مً ٧ل ٞ

ٖلمىا ؤجها ال جخم بال بٗض الخدلي بإزال١ إلاؾخ٣امت والهالح، وال  حٗالى، وهي املال٢اة التي

خىانل ٖلُه الٗىاء بال بٗض ٞهمه لخل٪ املٗاصلت. ض ٍو  جضوم مهِبت املٍغ

 

ى بقاعة مً املٟغص     ض، َو ى هللا حٗالى  –وبٗض الخىخُض، ًخم الخد٤٣ بدا٫ الخٍٟغ بلى  –َو

ل٣ى في ٢لب الكاَض، ًٖ جٟغصٍ  –الٟغص  ًُ ى الكاَض ؤي ؤهه ؤمغ زاعجي   –ؤي الكاَض  –َو

ًٖ ال٨ىهحن وحّٗغٍه ًٖ املل٨حن وبهسالٖه ًٖ ون٠ وظىصٍ وخ٨م طاجه، و٧ل طل٪ تهُا 
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 لخصخُذ وبؾخٗضاص، ملُالٗت 
ً
ا ما ًغص ٖلى ؾّغٍِ مً السىاَغ مً لض الخ٤ حٗالى، جدٍغ

 لهض٢ه في ونٟه خا٫ الكهىص، وطل٪ ؤن نٟت الٟغصًت، التي لها حٗل٤ 
ً
لبا ض َو الخٍٟغ

بالظاث إلالهُت، ج٣خطخي بقاعة مىٟغصة، ٚحر مخٗل٣ت بجهت ؤو ٦ُُٟت، ُٞهٗض الؿال٪، 

ٟترى ؤ ًُ  بخل٪ إلاقاعة، بلى هٟؿه التي 
ً
جها ٢ض بؾخٗضث لهظا الخا٫ ونٟذ مغآتها مٗخهما

 ل٨ٗـ ؤهىاع نىعجه.

 

ٞإّما بطا ما ٢ضح في َظا املٗجى ُٚب ؾبب، له حٗل٤ بإخ٩ام الخٓىّ ولا٢ؿام ولا٢ضاع 

ؤو ٖلت ٦ضع، لها حٗل٤ بالُباج٘ ولاَىاء والٗالث٤، بهٟهل الٗبض ًٖ مٗخهمه، ؤي خا٫ 

ض ًٖ مخمؿ٨ه الظي َى بقاعة الٟغصًت،  وعظٗذ إلاقاعة ال٣ه٣غي بلى البكغ، ؤي الخٍٟغ

اصث بلى الُبُٗت طاث الٗالث٤ املخٗضصة، )) وبخخجبذ ًٖ مُالٗت  ض ٖو ٚاصعث خا٫ الخٍٟغ

ت، ونٟت  الخ٤ و٢ذ َُجان قى١ لاعواح، ٖىض جلمُ٘ بغ١ الك٣ٟت ًٖ حجب َىع البكٍغ

 الٟغصاهُت ٖلُه مً ونى٫ بقاعاث الخمىٍه وهُل مٗاوي لاعواح وون٠ ؤٖضاص

ض بال ؾببان: ؤخضَما عباوي له 9لاٞغاص((.) (  ؤي ؤهه ال ًمى٘ الٗبض ًٖ الخد٤٣ بدا٫ الخٍٟغ

ٖال٢ت باأل٢ؿام وآلازغ بكغي له ٖال٢ت بضعظت نٟاء ؤو ٦ضع الىٟـ، لاو٫ ًلخد٤ باألخىا٫ 

 والشاوي ًلخد٤ بامل٣اماث.

 

ض الؿّغ ًٖ الخضبغ بصباث الؿ٨ىن     ض، ٞهى ٌٗجي: ججٍغ ًٖ َلب املدبىب، ألن ؤما الخجٍغ

الشباث ٖلى َظا الؿ٨ىن ٌٗجي ٖضم الهض١ في َلب املدبىب والكى١ بلُه، زم حّٗغي الؿّغ 

(
ً
( 0ًٖ التزمل بلباؽ الُمإهِىت ٖلى مٟاع٢ت املدضوص والغظٕى مً السل٤ بلى السال٤ مىِبا

مئىان للىنى٫، وصوام املغا٢بت للىٟـ، وؤما إلا  ض ًٟترى ٖضم إلَا هابت ٞإجها ، ؤي ؤن الخجٍغ

ضٝ خُاجه.  جٟترى الغظٕى بلى لانل، بط بن اللجىء بلى السال٤، َى خ٣ُ٣ت إلاوؿان َو

 بلى جسلُو الىٟـ مً ٖالث٣ها وآٞاتها وزم تهُئتها لخالت 
ً
ض بطن، ٌٗجي بياٞت الخجٍغ

ضم الغ٦ىن بلى ما جد٤٣ مىه.  الكهىص، بصامت َظا الخسلُو والاؾتزاصة مىه، ٖو

 

 ملا ؤوع 
ً
صٍ الكُش ٖبض ال٣اصع مً آعاء جسو وخضة الكهىص، ٞإهه ٌؿدكهض بدا٫ وجُب٣ُا

ض البؿُامي ) ث  ط ) ث 960 –قهىص الكُسحن: ؤبي ًٍؼ
ّ
 –َـ ( والخؿحن بً مىهىع الخال

ت للٗهغ الظي 219 َـ (. ٖلى ؤهىا لى بؾخدًغها الخُصُاث الؿُاؾُت وإلاظخماُٖت وال٨ٍٟغ

ى الٗ هغ الظي ٧ان املى٠٢ الهىفي ُٞه ال ًسلى مً ٖاف في ٦ىٟه الكُش ٖبض ال٣اصع، َو
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ع مضي ظغؤة وشجاٖت الكُش ٖبض ال٣اصع، في  خؿاؾُت وخغط ملخىّ، ألؾخُٗىا ؤن ه٣ّضِ

ُه آعاَء َظًً الكُسحن اللظًً َاملا ٖغيا ٖلى مٗاعى املغو١ وإلاتهام.
ّ
 لا٢ل، في جبي

 

ه الىٓغي الظي ل٣ض وي٘ الكُش ٖبض ال٣اصع، آعاء َظًً )الكُسحن( ٖلى مد٪ بىاث

ٗت والخ٣ُ٣ت، ٞخ٣بل مجهما ال٨شحر مً آلاعاء  ٖلمىا ُٞما ؾب٤، ؤهه ًجم٘ بحن هىعي الكَغ

والكُداث، بٗض ؤن ؤػا٫ ٖجها ال٨شحر مً الٛمىى واللبـ، ول٨ىه في الى٢ذ هٟؿه، 

آزظَما ب٣هىع الخا٫ ًٖ بلٙى صعظاث الخب وال٣غب، و٦ظل٪ الجهغ بالؿّغ الظي ال ًىّم 

 الضعاًت ال٩اُٞت. بال ًٖ ٖضم

 

ده ٖلى مدبخه وال     ض البؿُامي: ؤهه ٢ض ص٫َّ بخهٍغ ٣ًى٫ الكُش ٖبض ال٣اصع ًٖ ؤبي ًٍؼ

 
ً
ؤهبإ ًٖ ٖك٤، م٣ام املدبت ٣ًهغ م٣ام الٗك٤، وم٘ الٗك٤ ال ًجض الٗاق٤ مجاال

٤ وطل٪ بٗض جد٨مه في  لئلٞهاح ًٖ مكاَضاجه. ل٣ض و٢٘ ٖلى البؿُامي ٚباع حٗب الٍُغ

 للىنى٫ وبلؿان ٚاًاث 
ً
صعظاث الجهاًاث، ؤي صعظاث ال٣غب، ٣ٞا٫: ؾبداوي ق٨غا

ر(() (  وطل٪ بٗض ؤن َاب مجزله، ؤي املجزلت التي بلٛها في 0الخىخُض، وؤما بىٗمت عّب٪ ٞدّضِ

٢غبه مً الخًغة إلالهُت، وبزًغَّ مغحٗه، و٢ض يغبذ هىبخه في ال٣غب، بُض  ال٣ضعة التي 

الٟىاء )الكهىصي( وههبذ ؾغاص٢اث املكاَضة بؿاب٤ الٗىاًت،  ؾب٣ذ بها الٗىاًت، في طل٪

في طل٪ الخمى املدغم ٖلى ٚحر ؤَله، ٞهاع له لؿاهان ًى٣ُان وهىعان ٌكغ٢ان، لؿان 

ى ٚاع١ في  ًى٤ُ بُغب الخمجُض ولؿان ًى٤ُ بد٣اث٤ الخىخُض، لاو٫ ًسّو الكاَض َو

، ٞترهمَّ لؿان َغب جمجُضٍ ٣ٞا٫: ما بدغ ٞىاثه، والشاوي له حٗل٤ بالكهىص وخ٣اث٤ املكهىص

هٓغث بلى شخيء، بال عؤًذ هللا ٢بله، ٞإظاب لؿان خ٣اث٤ جىخُضٍ: ؾبداوي. ٞهاح هىع 

الىظضان، ؤي لؿان ؾّغ الكاَض: ؤن ال٣غب ؤٞىاوي زم ؤخُاوي، وهاصي هىع الىنل، الظي َى 

ى الب٣اء الجضًض الظي ٣ٌٗب الٟى اوي، مً خ٣ُ٣ت الكهىص: ؤها الخ٤، ؤب٣اوي، َو
ّ
اء، زم ع٢

اوي وعخماوي.) ًّ ت بلى مهافي ال٣غب والىنى٫، ٞؿبداوي لض ظٍ الٗباعة 9ز٣ل البكٍغ ( َو

لازحرة جىّم ًٖ ؤٖلى صعظاث الىنى٫، ٞهي حكحر بلى جىخض اللؿاهحن لؿان الكاَض ولؿان 

 خ٣اث٤ الكهىص، بدُض بن الٗباعة طاتها جىبيء ًٖ الخىخُض والخمجُض في الى٢ذ هٟؿه.

 

ض ؤػا٫ الكُش ٖبض ال٣اصع ال٨شحر مً اللبـ والٛمىى بدؿلُُه الًىء ٖلى لؿاوْي ل٣

خا٫ البؿُامي، و٦كٟه في صازل ٖباعجه التي ظهغ بها ًٖ مى٣ُحن مسخلٟحن ولؿاهحن 

 بال٣غب والىنى٫، والشاوي: لؿان 
ً
ً، ؤولهما: لؿان خا٫ الكاَض الظي َغب ٞغخا مخٛاًٍغ
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 بالظاث إلالهُت )مىي٘ الكهىص( الخىخُض الظي ه٤ُ ًٖ خ٣ُ٣ت الكه
ً
ىص، و٦ىهه مخٗل٣ا

ظا ما لم ًٟهمه  ه و٢غبه، ًٖ مكهض ٖبىصًخه، َو ُبخه، وطل٪ لكضة خّبِ م٘ ٞىاء الكاَض ٚو

 املذجىبىن.  

 

ط، ٞإن مهِبخه ؤٖٓم، وؤمٍغ ٢ض بلٜ بلى صعظٍت مً السُىعة، ؤهه ؤوصي بدُاجه 
ّ
وؤما الخال

ت الضًً، وبهبٍر بّحن وؤَضع خغمخه،ٞل٣ض ؤٖضم ؤمام ؤٖحن ا
ّ
ٗت وجدذ مٓل لىاؽ بؿهام الكَغ

وج٣ّبل ملخىّ مً ٢بله. و٧ل طل٪ خهل، في هٓغ الكُش ٖبض ال٣اصع لؿببحن، لاو٫ ٟٚلخه 

ت وبؾخٛغا٢ه الخام في بدغ الكهىص. والشاوي ظهٍغ بالؿغ ال٨ىىن وبٞهاخه  ًٖ خ٨م البكٍغ

 ًٖ ٚحر املباح إلاٞهاح ٖىه.

 

ظا ٌٗجي ؤهه في ٣ًى٫ الكُش ٖبض ال٣اص ٤ الٗك٤، َو ط: ؤهه بٗض ؤن ٢ُ٘ ٍَغ
ّ
ع ًٖ الخال

ث مً مٗضن  ضَّ
ُ
غة ؾّغ املدبت، ؤلتي ٢ َظٍ الى٣ُت ٢ض جٟى١ ٖلى ناخبه، وؤزظ مً ظَى

 
ً
حن البهحرة، مكحرا ى ؾّغ الؿّغ ٖو إلاجداص الكهىصي وؤوصٖها في ؤزٟى م٩امً زؼاهت ٢لبه َو

غة ؾّغ  لخاله بالُٛبت والاؾخٛغاب ٞلما ٢ابل بهغ  بهحرجه قٗإ هىع ظمالها ؤي ظما٫ ظَى

ًَّ زلى امل٩ان مً  ظا َى مىي٘ طهبه لاو٫ ٞٓ املدبت ٖمي ًٖ الىٓغ بلى املىظىصاث، َو

ُان، بقاعة بلى جم٨ً خا٫ الكهىص مىه ولِـ جم٨ىه َى مً َظا الخا٫، ٞإٖتٝر باألزظ  لٖا

ظا َى مىي٘ طهبه الشاوي ٞإؾخد٤ ٢ُ٘ الُض وال٣خل، ٞإما  ٢ُ٘ الُض، ٞهى إلصٖاءٍ ما ال َو

 ٌُُٗه بًاٍ ْاَغ الكٕغ وخ٨م ال٣ٗل وبما ال٣خل ٞئِلٞكاثه مىي٘ الؿّغ.

 

ط ٞإهه لم ًظ٦غ ٢اجلُه بؿىء ولم 
ّ
وفي ٧ل املىاي٘ الظي ط٦غ ٞحها الكُش ٖبض ال٣اصع الخال

غة ؤي ٤ بط بن مً مل٪ جل٪ الجَى  بؾخىظبخه يغوعاث الٍُغ
ً
 مدخىما

ً
 ٌّٗض ٢خله بال ؤمغا

ال٘ ؤهىاع الُٛب، ٞةهه ال ٣ًى٘ بال بإوفى صعظاث املدبت، وهي صعظت الٟىاء  خ٣ُ٣ت الكهىص َو

في املدبىب، ؤو الٟىاء الىظىصي الظي بن جد٤٣ في الٓاَغ، ٞةهه ٌٗجي املىث. ولظا ٞةن 

ط ال ًضزل َظا الباب بال مً ججغص ًٖ 
ّ
غ٢ه هىصي: ًا خال ط ملا ونل بلى باب ال٣غب َو

ّ
الخال

، وؾلم عوخه لضي  الهٟاث
ً
 وطاب ٖك٣ا

ً
جى ًٖ الؿماث لاصمُت، ٞماث خبا ت ٞو البكٍغ

الباب وظاص بىٟؿه ٖىض الدجاب، ٞى٠٢ في م٣ام الضَكت ٖلى ؤ٢ضام الخحرة، ٞلما ؤزغؾه 

 ٣ٞا٫: ؤها 
ً
ى لؿان الىظضان، َغبا الٟىاء بٗض بػالخه لؿلُان ال٣ٗل، ؤه٣ُه الؿ٨غ، َو

 ٢غب وونل.)الخ٤، ٞإظابه خاظب الهُبت: الُى 
ً
ضا ط 0م ٢ُ٘ و٢خل، ٚو

ّ
( بطن ٣ٞخل الخال

 ٤ ت مً مغاخل جمام لامغ و٦ما٫ السُت و٢ُ٘ الٍُغ  يغوٍع
ً
 ومغخلت

ً
 مدخىما

ً
٧ان ٢ضعا
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والٟىػ بال٣غب الخ٣ُ٣ي وؤما ما ٢اله ونغح به ٢بل جىُٟظ الخ٨م ٞهى مً ٢بُل لؿان 

، ألن الىٟـ ٞ ُه ٢ض تهل٪ ًٖ وظىصَا الخا٫ الظي ال ًم٨ً ٢ُاؾه بةخ٩ام ْاَغ الكٕغ

ـ َظا املٗجى، ٣ٞض قبه الكُش ٖبض  غ٢ذ في بدغ املكاَضة والؿ٨غ والٟىاء، ولخ٨َغ ٚو

ط بالٗاٝع الظي َاع َاثغ ٣ٖله مً و٦غ شجغة نىعجه الجامٗت أل٢ُاع 
ّ
ال٣اصع خا٫ الخال

 نٟىٝ املالث٨ت، جٟ
ً
ت زاع٢ا  مً ٚمض البكٍغ

ً
ال بلى الؿماء جىهال ُاع، ٖو  الٗالث٤ ولٚا

ً
ى٢ا

 مً بؼاث املل٪، ٞهى قضًض املغاؽ، ول٨ىه 
ً
ا  مً جالبِب الخب وإلاقدُا١. ٧ان باٍػ

ً
وجم٨ىىا

ِ الُٗىحن بسُِ: )) وزل٤ إلاوؿان يُٟٗا(() ُّ  بد٨م الىظىص، ٧9ان مس
ً
( ل٨ىهه مد٨ىما

ٞلم ًجض في الؿماء ما ًداو٫ مً الهُض لٗض ب٦خما٫ بصواجه التي ال ج٨خمل بال في الخُاة 

ؿت ) عؤًذ عبي () لازغي، ( بغ٢ذ في ؾماثه باع٢ت ؤمل، ول٨ً زحرجه 0ٞلما الخذ له َٞغ

( ٞهل ًُالبه في لاعى ؤم في 9بػصاصث في ٢ى٫ مُلىبه: ))بًىما جىلىا ٞشم وظه  هللا(()

 بلى خًحرة زُت لاعى، ؤي ٖاص بلى 
ً
الؿماء، في ظهت مُٗىت ؤم في ٧ل الجهاث، ٞٗاص َابُا

لب في َظا ، َو الخا٫ ما َى ؤّٖؼ مً وظىص الىاع في ٢ٗىع البداع، زم جلٟذ  خا٫ صخٍى

 
ً
ً مُلىبا بٗحن ٣ٖله ٞما قاَض ؾىي لازاع، زم ٨ٞغ ب٣ٗل وظىصٍ، ٞلم ًجض في الضاٍع

 ؤهه ٢ض ٖاص بلى ه٣ُت البضاًت ول٨ً بٗض جسلهه مً ظمُ٘ 
ً
ؾىي مدبىبه، ٞٗلم ٣ًُىا

ُاع، ُٞغب لهظا الخا٫ و٢ا٫ بلؿان ؾ٨غ  ى ؤٖلى صعظاث الؿ٨غ  الٗالث٤ ولٚا ٢لبه، َو

 للخضوص، ول٨ىه مً قضة ٞغخه  :الظي َى الٟىاء،
ً
٣ضاها  باالجداص ٞو

ً
) ؤها الخ٤ ( بخؿاؾا

 ال ًل٤ُ ببجي آصم، ولخً 
ً
جغهم بلخً ٚحر مٗهىص مً البكغ، ونٟغ في عويت الىظىص نٟحرا

 ٖغيه لخخٟه.)
ً
ط طهب ؾىي بهه ٢ض بؾد2بهىجه لخىا

ّ
بّض به الكى١ (  بطن ٞلِـ في الخال

 ٞإزغظه ًٖ َىع ؤصبِخه.

 

ل٣ض ؤعاص الكُش ٖبض ال٣اصع، مً وعاء جبيُه جل٪ آلاعاء التي ٌٗؿغ ج٣بلها مً ٖامت الىاؽ 

وفي ٧ل لاػمان، ؤن ًض٫ّ لاٞهام ٖلى ؾالمت املى٠٢ الضًجي ل٨باع عظا٫ الخهىٝ ل٨ىهه مً 

، وبن الاعجبا٥ ٧له الظي خهل، ؤولُاء هللا حٗالى الظًً الًهضع ٖىه بال ما َى زحر ونالح

ُت التي ب٢خهغ  ٨ًمً في حٗضص بلؿىت ؤخىالهم ومىاظُضَم، وحٗضص الىان مغاظٗهم املٗٞغ

ا ٦شحرة، هي التي ؤق٩لذ ٖلحهم املىا٠٢  حَر ظٍ لاؾباب ٚو الىاؽ ٖلى لىن واخض مجها، َو

. دهم وما ًٟهمه الٛحر مً ْاَغ خ٨م الكٕغ ا٦ؿذ بحن جهاٍع  ٖو

                                                 
 18 ايؼي  /   1ر

 1ج/ –مجلم  اعو بس  –ضو    اؼبن و  كً حيرط  –تسًث صخُح  –  تسًث : ضأًد ضب  ح  إػله م يًه ال  ٗ ًُه 1ر

 78ا

 112   ا ِط  / 1ر

 21ا –رهجد  ػط ض وملسن  هى ض  –   ا ؼىى ز 3ر



 

 

174 

 

 

 

ؾب٤، ًم٨ىىا ؤن وؿخض٫ ٖلى ؤن خا٫ وخضة الكهىص ٌٗض مغجبت مخ٣ضمت مً مً ٧ل ما 

٤ الهىفي، بل ؤزغ املغاجب التي ًُمذ ظمُ٘ الغظا٫ بلى بلىٚها، ول٨ً َحهاث  مغاجب الٍُغ

ؼ مجهم. بن مً ؤزو زهاثو املكاَضة، َى ؤجها جبــلٜ بإًمان  بط ال ًبلٛها بال الىاصع والٍٗؼ

بط بجها جل٣ي ٖلى الُٛب ؤهىاع املكاَضة وججم٘ بحن ًْ ال٣ٗل الكاَض بلى مغخلت ال٣ُحن، 

٣حن الىٓغ. بطن ٞال ٣ًحن ٢بل الكهىص وبما بن ال٣ُحن َى مُمذ مٗغفي ل٩ل مامً، بطن  ٍو

ٞال مىام مً الخٗل٤ بإؾباب املكاَضة، ألجها مً نلب الٟٗالُت الضًيُت، وبالخدضًض، مً 

 ًبثها بحن الىاؽ.نلب ٣ُٖضة الخىخُض التي ظاء إلاؾالم ٧ي 

 

 
ً
، بإي خا٫ مً لاخىا٫ ٞٗال بن بلٙى الؿال٪ مغجبت الٟىاء الكهىصي، ال ًم٨ً ؤن ٌٗضَّ

 ًٖ خاظت الٗبض إلاًماهُت والغوخُت، بل َى في خ٣ُ٣خه، ًمشل جىخُض صخُذ 
ً
 ػاثضا

ً
٦مالُا

حر مكىٍ بإي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الكغ٥، ما زَٟي مىه وما ْهغ، ومً ظهت ؤزغي،   ٚو
ً
وه٣ُا

ٞةن الؿعي الضاثب بلى بلٙى خا٫ الٟىاء الكهىصي، ًضٞ٘ بالؿال٪ بلى ؤن ًيهئ باَىه لظل٪ 

 ٖلى ؤن ال ٨ًىن في ٢لبه ٚحر جىخُض هللا حٗالى، وال في ْاٍَغ ٚحر 
ً
ها الخا٫، ُٞهحر خٍغ

ٍِ واخض  باصجه ولازظ بما ؤمغ به وههى ألهه )) لِـ له بال مؿا٫ واخض ومٗ َاٖخه ٖو

 واخضة (( )ومغظى واخض ومسى 
ٌ
مت ٨ىن َظا صؤبه وقٗاٍع 0ٝ واخض ومىظىص واخض َو ( ٍو

، ختى ًبلٜ مغامه مً مدبىبه الىاخض الظي ًدب الىخضاهُت في املدبت والتي ًجؿضَا 
ً
صاثما

ى املخٟغص الظي  دب الىاخض في مدبخه ، َو ٖضم خب ٚحٍر ؤو لاٖخ٣اص به ؤو لاٞخ٣اع ؤلُه، ٍو

ُ  اع .٢ُ٘ الٗالث٤ ب٩ل لا٦ىان لٚا

 

ؤن مضاومت الهىفي ٖلى ط٦غ مدبىبه في ظمُ٘ لاو٢اث، وب٣لبه ولؿاهه و٧ل ظىاعخه، م٘ 

بٚمايه ُٖيُه وؾضٍ ظمُ٘ مىاٞظ خىاؾه، وم٘ ٖضم مٛاصعجه مؿاخت ْل املغا٢بت 

إل الغب ٖلُه في ظمُ٘ ؤخىاله.)
ّ
( 9ال٣لبُت التي حٗجي: بؾخضامت ال٣لب، ؤي ٖلم الٗبض، بإَ

 بلى ٞىاثضَا الغوخُت ال٨شحرة، ٞاثضجان ُٖٓمخان، لاولى: ب٦دؿاب ولهظٍ املغا٢بت بي
ً
اٞت

ى ما ًجىب الٗبض  نٟت الخُاء الىاظمت ًٖ صوام املشى٫ بحن ًضي الخًغة إلالهُت، َو

إلِا٢ضام ٖلى ال٨شحر مً املؿاوت ولازام، ال بل ًجىبه ختى مجغص الخ٨ٟحر ٞحها، والشاهُت: 

اصة وهج ظظوة الخب في ٢لب ال ى ما ًىجم ًٖ ٦ثرة املغا٢بت واملهاخبت. ٍػ ٗبض ججاٍ عبه، َو

ه و٦إهه  ظٍ املغا٢بت، بدُض ًهحر الىظىص ؤمام هاٍْغ ٞةطا ما صاوم الٗبض ٖلى َظا الظ٦غ َو
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ضاوم ٖلُه بدُض ٨ًىن له  لِـ ُٞه بال نٟاجه وؤٞٗاله حٗالى، ٞةهه ؾُال٠ َظا الكهىص ٍو

 ال ًىٟ٪ ٖىه، ٖىضَا، ؾخُل٘
ً
 مالػما

ً
قمىؽ املٗاٝع إلالهُت، مً مُال٘ ؾمىاث  خاال

 في جغبتها، ٞخىىع ؤعاضخي ال٣لىب، مً هىع: )) ٞإقغ٢ذ لاعى 
ً
الؿغاثغ، ألجها مٛغوػة ؤنال

م ٖلى الىٟىؽ ٢بل الكهىص، ًٖ بهاثغ 2بىىع عبها(() ِ
ُّ ( وجغجٟ٘ ؤُُٚت ْالم الجهالت املس

ىاًَ لاٞهام، ٤ًًُ (  ٞخخدحر ُٖىن ب0ال٣ٗى٫ ب٨دل: )) ٨ٞكٟىا ٖى٪ ُٚاء٥ (()

٦إؾها، مً مكاَضة لىام٘ ؤهىاع ال٣ضؽ، وجخعجب زىاَغ لا٩ٞاع مً م٩اقٟت عجاثب 

 (   9ؤؾغاع ٖالم املل٨ىث.)

 

ى ٖلم ٖحن ال٣ُحن الظي  بن الٗبض، بطا ما بلٜ خا٫ الكهىص، ٞةهه ؾُهل بلى بغ لامان َو

ن ٢ض خاػ ٖلى مغجبت ال ًخُغ١ بلُه ق٪ و الًذجب ناخبه بالسل٤ ًٖ الخ٤ ألهه ؾ٨ُى 

ض، و ال بال٨ثرة ًٖ الىخضة، ألهه ؾ٨ُىن ٢ض خاػ ٖلى مغجبت الخىخُض، وؾىٝ ال  الخٍٟغ

ٝغ ؤن لِـ في الؿماء  ل٘ ٖلى مل٨ه، ٖو
َّ
ًغضخى بالسحر صون  املٗاًىت، ألهه ونل بلى عّبه و بَ

، ٞهاع ًغاٍ بٗحن ٢لبه وؾّغٍ، وناعث الضهُا ومل٨ها ال حؿاو  ي ٖىضٍ شخيء وال في لاعى ٚحٍر

 باهلل ٖؼ و ظل مً الجهت لازغي، بط ؤن 
ً
 ٞحها مً ظهت وخبا

ً
ضا في م٣ابل طل٪ الكهىص، َػ

٤ هللا ونل بلى هللا ومً ونل بلى الل  ))مً ؤخّب هللا، ال ًغي ٚحر هللا، وبن مً ؾل٪ ٍَغ

ُاع، نٟا و٢خه م٘  ٖاف في ٦ى٠ هللا ومً بقخا١ بلى هللا ؤوـ باهلل وبن مً جغ٥ لٚا

ظا ًض٫ّ ٖلى ؤن الٗال٢ت مخالػمت وخخمُت بحن الخب وإلازالم والخىخُض 2((.)هللا (  َو

 وبن مجمىٖها 
ً
والىنى٫، ٩ٞل واخضة مً َظٍ املغاجب ولاخىا٫ جٟطخي بلى لازغي يغوعة

 ٌؿاوي الؿحرة الهىُٞت للؿال٪ الىانل.

 

، ٖلى بن خا٫ وخضة الكهىص ؤو الٟىاء   
ً
ا٦ض الكُش ٖبض ال٣اصع اًًا الكهىصي، َى ٚحر  ٍو

اث الخىخُض ال٨المُت ؤو 4)الخىخُض امل٣الي() ( ؤي بمٗجى :بن َظا الخىخُض، َى ٚحر هٍٓغ

 
ً
اث الخىخُض إلاقغاقي التي جدىاو٫ الخىخُض ب٨ىهه ؤ٩ٞاعا الٟلؿُٟت، ؤو ختى ما حؿمى بىٍٓغ

ٍ ٣ٖلُت جضع٥ بالخضؽ والخإمل الباَجي، واصخاب َظا الاججاٍ ًغون ؤن ٧ل مً ٖٝغ َظ

 ٖلى الخ٣ُ٣ت، 
ً
٨ىن مىخضا اث ًم٨ىه ؤن ًبلٜ ؤعقى صعظاث ال٨ما٫ الغوحي وال٣ٗلي ٍو الىٍٓغ

غون زالٞه،  ًه ؤصخاب الخهىٝ الٗملي ٍو ظا ما ًٞغ  مً الىانلحن، َو
ً
٨ىن ؤًًا ٍو

                                                 

 69   اعمط/3ر

 11  َ / 1ر

  –    جُ و  1ر
ً
 مذؼىػة -دلؼة ك ط مٕحىبي

 69ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –   ا ؼىى ز 3ر

 مذؼىػة -ػحن  اؼلْى إلى ملٗ  زلْى  –    جُ و  2ر
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اث ال جُٟض ناخبها ٞاثضة عوخُت ٌٗخضُّ بها، بل بجها ٢ض جىعزه  ت َظٍ الىٍٓغ ٞٗىضَم بن مٗٞغ

 في
ً
 وزل٣ا

ً
 ًذجب ٢لبه ًٖ بصعا٥ خ٣ُ٣ت  لبؿا

ً
 ْلماهُا

ً
مٗخ٣ضٍ، وبجها ٢ض حك٩ل حجابا

ىنله بلى الخ٣ُ٣ت َى:  لُه ٞحري الكُش ٖبض ال٣اصع، بن الظي ًىٟ٘ الؿال٪ ٍو الخىخُض ٖو

)*( ، بدُض بهه ًهل بلى َظا الكهىص، بٗض ؤن ٨ًىن ٢ض َُإ 
ً
قهىص الىخضة ومٗاٌكتها طو٢ا

 وؤػا٫ ٖجها الدجب ال
ً
٨ك٠ لها مً ؤٞٗا٫ هللا ٖؼ وظل ما هٟؿه مؿب٣ا ًُ ٓلماهُت، وناع 

ظا ال٨ك٠ ؾىٝ ال ٣ًخهغ ٖلى خا٫ الكهىص،  سغ١ الغؾىم والٗاصاث، َو بهغ ال٣ٗى٫ ٍو ًُ

 
ً
بل َى ؾِخجلى في ٧ل املىظىصاث، ألهه حٗالى )) ٢ض ؤقغ٢ذ ؤهىاٍع في ٧ل مىظىص، بقغا٢ا

( بن َظا الخىخُض الظي ٢0هغ(()ؤْهغ ؾغَّ وظىصٍ لكهىصٍ ٞإٖتٝر به له بٖتراٝ ٖبىصًت و 

اجه، بهه هىع ًل٣ى في  ًهٟه الكُش ٖبض ال٣اصع، َى يغوعة ٣ً٘ زاعط ؾاخت ال٣ٗل وهٍٓغ

٣حن ًدهل في لاؾغاع، بدُض ال ًدُِ به ظض٫ وال  ت ج٣ضح في الهضوع ٍو ال٣لىب ومٗٞغ

هضع ًٖ حؿخىٖبه ؤٞهام، وال ٌٗجي َظا ال٨الم بهه ٖلم ٚحر م٣ٗى٫، وبهما ٌٗجي بهه ال ً

 في ال٣ٗى٫. 
ً
٤ البهاثغ ولاؾغاع زم ٌؿخ٣غ ؤزحرا  ال٣ٗى٫، وبهما ٌؿخدهل ًٖ ٍَغ

 

ضًه وؤَل   ٖلى ج٣ضًم آعاثه الهىُٞت بلى مٍغ
ً
ل٣ض ْل الكُش ٖبض ال٣اصع، ٌٗمل ظاَضا

، م٘ جإ٦ُضٍ لهم : بن ؤٖٓم لا٩ٞاع  ملي وميسجم م٘ ْاَغ الكٕغ ٖهٍغ بك٩ل مبؿِ ٖو

 
ً
ا بزاعة لئلعجاب، ال ًم٨ً ؤن جىٟ٘ ها٢لها ؤو جىجُه، ال بل بجها ٢ض جاصي به  الهىُٞت وؤ٦ثَر

بلى الًغ والتهل٨ت، ُٞما لى ؤؾاء ٞهمها ؤو ه٣لها، ٞاإلوؿان ال ًمى٪ بن ًيخٟ٘ بال بالغصاء 

 الظي ًغجضًه، وؤما ما ًخٓاَغ به ٞةهه ًض٫ ٖلى الى٣و ؤ٦ثر مً صاللخه ٖلى ال٨ما٫.

 

اث الهىُٞ ت، لِـ بىاءاث َىباثُت مؿخسلهت مً ماصة السُا٫، بل بن لا٩ٞاع والىٍٓغ

٘ ٖمل ؤزال٢ُت ومىاهج ؾلى٥ عوخُه ويٗها قُىر الخهىٝ ٧ي  هي في الىا٢٘، مكاَع

كتهضوا بلى الخد٤٣ بها والترقي مً زاللها، ألجها في خ٣ُ٣تها  ؿٗىا َو ٌؿخُٟض مجها الىاؽ، َو

غي للضًً، وما ا لسالٝ الخانل بحن عظا٫ الضًً حك٩ل املٗجى املُلىب والصخُذ والجَى

خى٫ مكغوُٖتها، بال هدُجت ل٣هىع ٞهم بًٗهم مً ظهت وؾىء بؾخسضامها مً بًٗهم 

َظا م٘ اٞتراى خؿً  –لازغ مً ظهت ؤزغي، وبن الخ٣ُ٣ت والٛاًت واخضة ٖىض الجمُ٘ 

ها وجباًيذ نىعَا. –الىُت   وبن ازخلٟذ وظَى

 

                                                 
ة تيصلة مً  زجيهس  و زٖيرس  مم  دص رىـط ككح يض: إن  ا هىز كىس  ا  * ُر ك س  اِيزضل ال ٌلسو ٔىهه تياة إطؼط ٍض

لة.  يطة  زحل ة و اص٘ و ًحِيض و زؼٕىة مم م ظمة  ا َط  مذؼىػة -ػحن  اؼلْى إلى ملٗ  زلْى  – هـط  –و اٍط

 123ا – اسّض  اٌيدط  ز مىيُم  ا ُر ك س  اِيزض  –   اؼيبح 1ر
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ا٫ وؤخىا٫ وؤ٢ىا٫، هي الىنى٫ بلى مغخلت بن الٛاًت مً ٧ل ما ًإجُه الهىفي مً ؤٞٗ

ت، ال بل بجها مُلب َبُعي ب٩ل ُٞغة  ظٍ هي ٚاًت ٧ل لاصًان الؿماٍو الٗبىصًت الخ٣ت، َو

ؾلُمت ٞةطا ما ونل الٗبض بلى َظٍ املغخلت، ٞةهه ؾِبلٜ ؤٖلى صعظاث الخىخُض وإلاًمان 

ى ما حٗاٝع الهىُٞت ٖلى حؿمُخه  ُت السال٤ ووخضاهِخه َو بـ ) خ٤ ال٣ُحن ( الظي َى بإلَى

(ِ٣ٞ 
ً
 ال ٖلما

ً
 وخاال

ً
 وقهىصا

ً
 (. 0ٖباعة ًٖ ٞىاء الٗبض في الخ٤ والب٣اء به ٖلما

 

و ٨ٞغة إلاوؿان ال٩امل،)و     ( مً بحن ؤ٦ثر آلا٩ٞاع زهىبت في الترار الهىفي إلاؾالمي، 0حٗضُّ

 إلاؾد
ً
كغا٢ُت مجها، ولؿىا َىا بهضص مىا٢كت ؤو بؾخٗغاى الضعاؾاث وآلاعاء، وزهىنا

ا مً مٟغصاث ال٨ٟغ الٗغب إلاؾالمي، ؤن ج٨ٟ٪  ، و٦ما ٞٗلذ م٘ ٚحَر
ً
التي خاولذ ظاَضة

ت وؤن ججغصَا مً َابٗها املدلي، وزمَّ ؤن جغظٗها بلى ؤنى٫ ٚحر بؾالمُت،  بىاء َظٍ الىٍٓغ

(
ً
( وبهما ٌٗىِىا َىا، ٣ِٞ، ؤن وؿلِ الًىء ٖلى مضي بعجباٍ َظٍ 9ال بل ٚحر ٖغبُت ؤنال

 وال٨ٟغ الهىفي إلاؾالمي ٖلى وظه السهىم، وؤن هبحن 
ً
ت( بال٨ٟغ إلاؾالمي ٖمىما )الىٍٓغ

ُت مً زماٍع ال٨شحرة واملخىىٖت.  بجها هخاط َبُعي لهظا ال٨ٟغ وزمغة قٖغ

 

بن ؾعي الهىفي بلى جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ال٨ما٫ السل٣ي والغوحي والضًجي، 

بإ الىبي مدمض )
ّ
(، ب٨ىهه الخجؿُض لامشل لهظا ال٨ما٫، َما ما صٞٗاٍ وجُلٗه بلى بج

ل ال٨الم في بُان ؾماث َظٍ الصسهُت  ٟهَّ  ٍو
ً
 –وبك٩ل جل٣اجي، بلى ؤن ًمًٗ الىٓغ ٦شحرا

وبْهاع ًٞاثلها وبمخُاػاتها الغوخُت، ب٨ىجها ؤٖلى م٣اماث  –شسهُت إلاوؿان ال٩امل 

لهىفي الؿال٪، ُٞما لى زبذ ٖلى الخم٨حن وآزغ مغاجب ال٨ما٫ التي ًم٨ً ؤن ًبلٛهل ا

ؾلى٦ه ومجاَضاجه وؤوعاصٍ مً ظهت، وؤصع٦خه ًّض الغخمت والٗىاًت الغباهُت مً الجهت 

جي ًٖ بعاصجه وب٣ي  لازغي. ٞةطا ما ونل الهىفي )املغاص( بلى جل٪ الٛاًت وج٨مً مجها ٞو

 ٧املت، وناعث ًُض هللا حٗالى هي
ً
ًضٍ التي ًبُل وهىع  بةعاصة هللا حٗالى، وناعث هٟؿه هٟؿا

ت  حن مٗٞغ هللا حٗالى َى ُٖىه الظي ًبهغ بها وناع َى املىب٘ الظي ًٌُٟ مىه ٖلى الٗاٞع

ه،  وناعث جهل بلحهم مً الُٗاًا واملىذ إلالهُت وناع َى  بغبهم، ٖلى هدى ما ٌٗٝغ َى عبَّ

ى زلُٟت هللا حٗالى الظي ْهغ  ، َو ت في الىظىص بإؾٍغ في َظا الٗالم الخ٣ُ٣ت إلالهُت الؿاٍع

ظا إلاوؿان لىالٍ ولىال زالٞخه الباَىت  لسغب الٗالم  ٧ي ًٓهغ ُٞه ظال٫ مً ؤوظض. َو

                                                 
ٌ –  جطحيو    1ر  92ا –يت  احلٍط
 وؼين  اٖيم : هى   جيمم  جلُم  الى ام  اهُة و اٖىهُة.  اٖلُة و  جعبُةل وهى ٓحيع حيمم الٕحم  اهُة و اٖىهُةل   1ر

ًلً تُث ضوته وكِله ًهى ٓحيع كِلز ٌؼمى ر ّم  إحيع ومً تُث ُل ه ًهى  الى   زحٌىؾ ومً تُث هٌؼه ًهى ٓحيع 

طون مً   دجم  اـلليهُة.  زحى و ر يت وهى  اصخٍ  ز ىكة  زؼهط   اتي ال ًلؼهي وال ًسْض أػط ضهي إال  زؼهَّ  –ّٕطمة  زًط

ٌيت  –  جطحيو    . 39ا – احلٍط
س مً  احٌدُ  ت٘ى هص  آلاض     1ر د  – وؼين  اٖيم   –ز. ك س  اطتلً رسوي  –أهـط  –اللٍع  .1976 – 1غ/ – اٍٖى
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ى الىىع الظي ْلَّ  ل ؾلؿلت الىىع الظي ًجب ؤن ال ًىُٟئ، َو مخه الٟىضخى، ألهه م٨مَّ ًّٖ و

 بٗض بهخ٣ا٫ الىبي )
ً
حز امخىالُا لىظىص ( بلى مىالٍ. وإلاوؿان ال٩امل َى الظي ًٓهغ بلى خَّ

لُه  والخد٤ُ٣ ٧ل ججلُاث ال٣ضعة إلالهُت التي ؤوصٖها هللا حٗالى في بدغ إلام٩ان البكغي، ٖو

ى الىاؾُت بُجهما. ل٣ض هللا حٗالى  ٞهى ًجم٘ بحن َغفي الىظىص، ؤي الخ٤ والسل٤ َو

 للظاث إلالهُت، ٞهى ٖلت وظىص الٗالم 
ً
 ْاَغا

ً
إلاوؿان ال٩امل ٖلى نىعجه وظٗله بهمىطظا

ى ال٣ُب الظي جضوع خىله ؤٞال٥ الٗالم. والخاٞ  ٔ له َو

 

ذ له الىعازت والسالٞت الٗٓمى، وجل٪  ذ له َظٍ الغجبت وجل٪ الهٟاث، صخَّ ٞمً صخَّ

َـ(، ال ٌؿخد٣ها بال مً زل٤ لها، ؤي ؤهه ٨ًىن ٢ض زل٤ 682-عجبت، ٦ما ٣ًى٫ ببً ٖغبي )ث

٤ ومٓاَغ الٗالم، ٞهى ٢اصع ٖلى ٖلى الهىعجحن: إلالهُت وال٨ىهُت ٞجم٘ في طاجه خ٣اث٤ الخ

الخٗامل م٘ الخ٤ مً ظاهب وم٘ الٗالم مً ظاهب ؤزغ، وبخىاػن جام ومً صون زلل ؤو 

بعجبا٥، ألهه مسلى١ ٖلى نىعة ال٨ما٫، وألهه السلُٟت، ٦ما ببً ٖغبي، ٞال بضَّ مً ؤن ًٓهغ 

سل٠ ٖلُه بهىعة مؿخسلٟت، وبال ٞهى لِـ بسلُٟت له ٞحهم.)
ُ
ي بمٗجى ؤهه ( ؤ0ُٞما ؤؾخ

بخٟىٌٍ بلهي مُل٤ و٢ضعة عباهُت  –ل٨ىهه زلُٟت هللا حٗالى  –البّض مً ؤن ًٓهغ بحن الىاؽ 

 لِـ لها خضوص.

 

ت  : الىإػ لازالقي، َى الظي خضا باملخهىٞت بلى جبجي هٍٓغ بطن ٞاالخؿاؽ املٍٟغ

َاالء املخهىٞت، إلاوؿان ال٩امل والٗمل الخشِض ٖلى جد٣ُ٣ها في خحزَّ الىا٢٘. ل٣ض ؤصع٥ 

ت ( مً ظاهب ؤزالقي ٦بحر) ( بط بن 9بدضؾهم الٟاث٤، ما حكخمل ٖلُه جل٪ ) الىٍٓغ

 مً الؿحرة الغوخُت ولازال٢ُت للىبي مدمض 
ً
شسهُت إلاوؿان ال٩امل، مؿخىخاة ؤنال

(())ه: )) به٪ لٗلى زل٤ ُٖٓم ِ
ّ
ه ٞإخؿً 2( الظي ٢ا٫ الخ٤ حٗالى في خ٣ ( والظي ؤّصبه عبُّ

والظي ُبٗض لُخمم م٩اعم لازال١. ٞةطا ما جدبٗىا بٌٗ زهاثو إلاوؿان ال٩امل  جإصًبه

وجبحن لىا بهه َى مىب٘ الُٟىياث الغخماهُت وبن بىٓغجه الىىعاهُت جخىػٕ الضعظاث الغوخُت 

ت وجيخٓم لامىع الباَىُت،  لى ًضٍ حؿحر لامىع الٓاٍَغ وجخٛحر عجب الغظا٫ وجخم الىالًاث،  ٖو

اث لاخضار، ما ص١ًّ مجها وما ٖٓم، ألهه ٢ُب لاعى وبهه ال ًسٟ ى ٖلُه شخيء مً مجٍغ

ٗض ٖىض الهىُٞت، الىمىطط  (ومىي٘ هٓغ الغّب وزلُٟت الغؾى٫ ) ٌُ وإلاوؿان ال٩امل، 

لامشل الظي ًم٨ً ألي بوؿان ٖلى وظه لاعى ؤن ًبلٛه،والهىفي،ختى وؤن ٧ان الًُمذ بلى 

ه ًًٗه ههب ُٖيُه بّبان ؾُٗه الخشِض بلى الترقي بلٙى م٣ام لاوؿان ال٩امل،بال ؤه

                                                 
 . 163ا – 1ج/  –  اٌحىتيت  زُٕة –إرً كطب    1ر
تي   1ر  .267ا – اٌلؼٌة  د ُُة كىس مٌٕطي  ػ م  –هيجز  احٍٕط
 2 اِلم /   3ر
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والىنى٫،ٞما صام َظا ؤملشا٫ قازها ؤمامه،ٞهى الًغضخى بإي مجزلٍت ًهل ؤلحها صوهه،بل 

 لالؾتزاصة مً ػاص لاعواح،ختى ًبلٜ به طل٪ الؿعي بلى م٣ام ال٣ُحن
ً
  1ٌؿعى صاثما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  جُ و  ومس ضغ  اىتس 

ز ص    اسً
ّ
ة ثجسًسًة  ز ُ   ثىل ً كًىب   اؼلؼة ُيم  ا ُر ك س  اِيزض   جُ و  رحٓط

كيام ًححى  مس ضغ بلسزهم  ز أهلم  ا لس ن  211مسضػحه ر وس زل ودطج ًي ي 

ط رِد  زِسغل ملي هُ   مة  ٔين هسي هص   زس ضغ ٔلهي هى ث هُ  حُ  ثحٍط  ػ مُةل و

ة  اٌحح ل و ز هص   احىـُم أص   زلٓط
ً
ح  ا ُر ك س  اِيزض   جُ و  هى  اِؼم هٌؼُي

م  زح حن  اديزُحن" و اُه ثيحهي "ضبيػة كلىم  زليضي" وام ثًٕ هص    اوىذ "ُيبس ٓض

 اهُئة أٓثن مً ثىـُم ُُيزي ًحح  ًي ي " اِؼم  اوىذ" وؿٌُة  اطبِؽ  اصي ثيحهي  اُه 

ٔيهد مهلة هص  هص   اُِيز ت  زىتس   اِ ُيم رياحيؼُّ ت   اِظيًي و ز ٕ ت و

 اؼُيسخي و الؼٕطي و اسِي ز وكححليعز وككس ز اللى حهة مم  ادلُبُحنل ٓلي أوضز 

هٕص  ؿهط حُ  ص   »أػحيشهي  اسٓحىض ميحس كطػين  إُ و  "ضتله  "  ز ٓحيره 

ل وهص   اؼط  ال ًحليضض مم  اؼط   اٌلؼٌ  ل ر  أهجي أظكم «  اسًً وهٕص  كيزت  اِسغ

 مٕل  اه ووحهين الللة و تس .أهه محلم و 
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 جُىع ٨ٞغة الاوؿان ال٩امل ٖىض مخهىٞت لاؾالم

 

بن لا٩ٞاع السانت بال٣ُبُت والٛىزُت والبضلُت وم٣اماث الخم٨حن والىالًت والكٟاٖت ــــ 

الُاب٘ الا .هغاَا مغا٣ٞت لل٨ٟغ الهىفي الاؾالمي مىظ بضاًاجه الاولى التي َغى ٖلحها 

اث الهىُٞت  ضي ، ولجها ْهغث بك٩ل ؤ٦ثر هطجا واقض ويىخا م٘ جبلىع الىٍٓغ الَؼ

ض البؿُامي ) ث َـ ( الظي ًم٨ً ؤن ٌّٗض عاثضا  960 -ال٨بري ، ٦ما َى الخا٫ في م٘ ابي ًٍؼ

ى ؤو٫ مً خاو٫ اصعا٥ مٗجى َظا . ًغي البؿُامي  ل٨ٟغة ال٨ما٫ في الخهىٝ الاؾالمي ، َو

ه ؤن ًهل الى صعظت ٖالُت مً ال٨ما٫ الغوحي ولازالقي بدُض ٨ٌٗـ مٗها ؤن الٗبض ًم٨ى

جي بىخضاهِخ٪  ى ما ًخجلى لىا مً زال٫ مساَبخه لغبه ب٣ىله: )) ػٍّ ٖٓمت ال٨ما٫ إلالهي َو

ٗجي بلى ؤخضًخ٪ ختى بطا عآوي زل٣٪ ٢الىا: عؤًىا٥، ٞخ٨ىن ؤهذ طا٥  وؤلبؿجي ؤهاهِخ٪ وؤٞع

ط )ث ( ز9و ال ؤ٦ىن ؤها َىا((.)
ّ
َـ( الظي ؾما 219 –م ًإحي بٗضٍ الخؿحن بً مىهىع الخال

بالجؼء الىاؾىحي مً الىظىص البكغي بلى مغا١ٍ بُٗضة ؤخغظذ مىا٠٢ الهىُٞت في ػماهه 

ط: ؤن لاوؿان َى 
ّ
وؤلخ٣ذ به جل٪ الٟاظٗت املكهىعة التي ؤوصث بدُاجه. ل٣ض عؤي الخال

ىعة، جدباًً في الىيىح مً شسو بلى نىعة هللا حٗالى ومٓهغ ججلُه، ول٨ً َظٍ اله

آزغ، ٦ما ؤجها ال ًم٨ً ؤن جٓهغ وجخجلى في إلاوؿان، ما لم ٌٗمل ٖلى جهُٟت عوخه وججلُت 

ط بلى هٟؿه ب٨ىهه ؤ٦مل 
ّ
 لها. وفي ٦خابه)) الُىاؾحن(( ٌكحر الخال

ً
مغآة  ٢لبه بؾخٗضاصا

ىا ى ما ًدبحن لىا مً ٢ىله: )) بن لم حٗٞغ ، وؤها طل٪  الخجلُاث إلالهُت، َو ىا آزاٍع هللا ٞإٖٞغ

(.))
ً
ى 2لازغ وؤها الخ٤، ألوي ما ػلذ بالخ٤ خ٣ا ( زم ًإحي مً بٗضَما الخ٨ُم الترمظي َو

َـ( ناخب ؤو٫ ٦خاب مخسهو في َظا 291–مدمض بً ٖلي الخؿحن الترمظي ) ث 

ى ٦خاب ))زخم الىالًت(( الظي خاو٫ ؤن ًهٙى ُٞه ٨ٞغة )الىلي ال٩امل( ا ، َو لظي املىيٕى

٤ الهــض١        .ًهل ًٖ ٍَغ

 

ت، ختى  ت، بلى الىىع إلالهي، ُّٞمغ في ؤَىاع ال٨ما٫ وصعظاث املٗٞغ وآزغ صعظاث املٗٞغ

ٟخذ له في  ت الظي ٨ًك٠ له ٞحها الُٛاء ًٖ الٗلىم إلالهُت، وٍُ ًهل بلى ٦ما٫ املٗٞغ

لى ختى ًالخٔ مل٪ املل٪، و٧ل طل٪ ًخم له بٗض ؤن ج٨خىٟه ًض  الٗىاًت إلالهُت، الُٛب لٖا

ىضَا ٣ِٞ، جخم له الىالًت  ط، ٖو ىؾ٘ زم ٌٗىَّ ُُب ٍو ُهغ ٍو ي وٍُ
ّ
ى٣ اصب وٍُ ب ٍو

َّ
م وُحهظ ٣ُٞىَّ

( زم بٗض الترمظي، ًم٨ىىا ؤن هسخهغ الؼمان، ٞىهل بلى 0هلل حٗالى، وهي الىالًت الٗٓمى)

                                                 
 .316ا – اللم  – اؼىسخي   1ر
ج   3ر

ّ
 .29ا – 1991–بوس ز  –ٓحيع  اؼى ػحن  –  خ 

 .317ا – 1962–رحنوت  –دحم  واُي   – اتنمصي   1ر
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ٗضُّ  628 –ال٣غن الؿاب٘ الهجغي، وبالخدضًض م٘ ببً ٖغبي) ث  ٌُ ؤو٫ مبضٕ َـ(، الظي 

ت إلاوؿان ال٩امل  بك٩لها الىاضج واملخ٩امل.  لىٍٓغ

 

لم هللا     ًغي ببً ٖغبي: ؤن إلاوؿان ال٩امل َى وخضٍ الظي جخمشل ُٞه ال٩لمت الجامٗت ٖو

ى الخد٤٣  ، ًخد٤٣ الٛغى مً السل٤ َو
ً
ُه بًًا حٗالى بظاجه، ًهل بلى طعوجه ُٞه، ٞو

ت إلالهُت، ٞاهلل حٗالى ؤخّب ؤن ٌ ، ٞسل٤ السل٤، ٩ٞان ؤو٫ ما زل٤ هي الضعة باملٗٞغ ٗٝغ

 البًُاء التي حكغ١ بخجلي ؤو٫ لاهىاع إلالهُت ٞحها.

 

وإلاوؿان ال٩امل ًٖ ببً ٖغبي، َى إلاوؿان الجام٘ ل٩ل الهٟاث والخجلُاث ٞهى 

الخاصر لاػلي واليصخيء الضاثم لابضي وال٩لمت الٟانلت الجامٗت، ألن ٢ُام الٗالم ٨ًىن 

ى مدل الى٣ل والٗالمت التي ًسخم بها بىظىصٍ،ٞه ى مً الٗالم ٦ّٟو الساجم مً الساجم، َو

املل٪ ٖلى زؼاثىه، و٢ض ؾّماٍ حٗالى زلُٟخه مً ؤظل َظا، ألهه حٗالى الخاٞٔ به زل٣ه ٦ما 

، ما صام ُٞه َظا إلاوؿان  1111ًدٟٔ السخم السؼاثً 
ً
ا ٞال ًؼا٫ الٗالم مدْٟى

 (9ال٩امل.)

 

ى الجام٘ ل٩ل بطن ٞاإلوؿان ٖىض  ببً ٖغبي، َى خل٣ت الىنل بحن الخ٤ والسل٤، َو

ى الٟغص لاوخض في ٧ل و٢ذ، وبهما  لاؾغاع الىظىص واملسخهغ لخجلُاث لاهىاع إلالهُت، َو

ٞغصًت، ألهه ؤ٦مل مىظىص في َظا الىٕى إلاوؿاوي،  –ؤي إلاوؿان ال٩امل  –٧اهذ خ٨مخه 

 و 
ً
( ٞإهه آصم بحن املاء والُحن وؤّما الىبي مدمض)ولهظا بضيء به لامغ وزخم، ٩ٞان هبُا

ؤوضر صلُل ٖلى عّبه في َظا الىظىص، ألهه ٢ض بقخمل ٖلى زالنت الخ٨مت إلالهُت، وألهه ٢ض 

 ( ٨ٖ2ـ في طاجه مٗاوي الىظىص، ٢بل وظىص الىظىص.)

 

ل٣ي ْهغ ُٞه الخ٤ حٗالى، ألهه ؤ٦مل املسلى٢اث 
َ
وإلاوؿان ال٩امل، َى ؤ٦مل مجلى ز

مام الخ٨مت إلالهُت، ٞهى السل٣ت ال٩امل بإزّو وأل 
َ
هه ٢ض ججلذ ُٞه خؿً الهىٗت وج

ى مبضؤ زل٤ الٗالم والىىع الظي ْهغ ُٞه لىٟؿه، في خالت لاخضًت املُل٣ت.) ( 0مٗاهُه، َو

لُه، ٞاإلوؿان ال٩امل مهما ْهغث ٖلُه مً ٢ضعاث ومهما ججلذ ُٞه مً ٦ماالث، ٞإن  ٖو

ز  م بظل٪  طل٪ ال ًسغط به ًٖ خحَّ ُت، ٦ما ًم٨ً ؤن جَى السل٤ و ال ًبلٜ به بلى مهافي إلالَى

ؤوناٞه ووٗىجه. بهه املىظىص الخاثؼ ٖلى ؤ٢صخى صعظاث ال٨ما٫ التي ًم٨ً ؤن ًبلٛها 

                                                 
 21ا – 1989 – 1غ/ –رحنوت  –ز. أرى  ال  كٌٌُ   –ثحُِّ  –ًدىا   خٕم  –إرً كطب    1ر
 .112ا – زدسض هٌؼه  –إرً كطب    3ر
 319ا – 1989 – 1غ/ –رحنوت  –ز. أرى  ال  كٌٌُ   –ثحُِّ  –ًدىا   خٕم  –إرً كطب     1ر
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مسلى١.وفي )الٟخىخاث امل٨ُت( ًظ٦غ ؤبً ٖغبي ؤن لاوؿان ال٩امل، َى وخضٍ لاوؿان 

ىظىص ووسست الٗالم، وبن ٧ل ما في الٗالم َى الخ٣ُ٣ي، ألهه ال٩لمت الجامٗت ل٩ل مٗاوي ال

لى  ظؼء مىه، ول٨ً بطا ٧ان َظا لاوؿان ٢ض خم٘ في انل زل٣خه ٖلى ٧ل ؤؾغاع الىظىص ٖو

، ًغي ببً ٖغبي،  مجلى الخ٨مت الالهُت،ٞلم اهٟهل ٖىه الىظىص ب٩ل جٟهُالجه ومٓاٍَغ

مً في َلب لاوـ وؤن الؿبب وعاء َظا الٟهل ووعاء ؤًجاص َظا املىٟهل لاو٫، ٨ً

ك٩ل في الجيـ الظي َى الىٕى الازو، ول٨ُىن في ٖالم لاظؿام، بهظا الالخدام 
ُ
بامل

لى واللىح  الُبُعي لاوؿاوي ال٩امل بالهىعة التي اعاصٍ هللا حٗالى ٖلحها مما ٌكبه ال٣لم الٖا

ر ٖىه بال٣ٗل لاو٫ والىٟـ ال٩لُت، و٦ىهه ًىن٠ بال٣لم الٖا لى، ٞان في املدٟىّ الظي ٌٗبَّ

: بن هللا حٗالى زل٤ اصم  ى مٗجى ٢ى٫ الكإع َظا بقاعة جخًمً ال٩اجب و٢هض ال٨خابه، َو

( ؤي ؤن له مً زال٫ بؾخمضاصٍ مً َظٍ الهىعة: الٟاٖلُت وال٣هض 9ٖلى نىعجه.)

ا.  ا وجهُحر مهاثَغ  وال٣ضعة ٖلى الخازحر املىظىصاث، ال بل بن له ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًغ ؤ٢ضاَع

 

خُض الجاهب الغوحي واملٗغفي، ٞإن لاوؿان ال٩امل َى الغوح املدمضي واملمّض وؤما مً 

لجمُ٘ لاهبُاء والغؾل و٦ظل٪ لا٢ُاب، مً خحن اليصخيء لاوؿاوي لاو٫ وبلى ًىم ال٣ُامت، 

ولهظا الغوح املدمضي مٓاَغ في الٗالم لاوؿاوي، وبن ؤ٦مل مٓهغ له ًخجلى في ٢ُب 

 ( 2خم الىالًت املدمضًت.)الؼمان وفي لاٞغاص وفي ز

 

م الجُلي ) ث الوبٗض مخي     ت  802 –ضًً بً ٖغبي ًإحي ٖبض ال٨ٍغ َـ ( الظي جهل هٍٓغ

 ؾماٍ بـ)) 
ً
 مٟهال

ً
لاوؿان ال٩امل ٖلى ًضًه، بلى اهطج نىعَا، ٞل٣ض وي٘ ٞحها ٦خابا

ُه ًسبرها بإن لاوؿان ال٩ ت لاوازغ ولاواثل ((، ٞو امل َى ال٣ُب لاوؿان ال٩امل في مٗٞغ

ى واخض مىظ ٧ان الىظىص وبلى ؤبض  ، َو الظي جضوع ٖلُه اٞال٥ الىظىص مً ؤوله بلى ؤزٍغ

 في مٓاَغ قتى، ول٨ً ؤؾمه لانلي َى )مدمض(.)
ً
ظا لاوؿان 0آلابضًً، وبن له جىّىٖا ( َو

٣ابل  ال٩امل ٣ًابل ظمُ٘ الخ٣اث٤ الىظضًت بىٟؿه، بط ٣ًابل الخ٣اث٤ الٗلىٍت بلُاٞخه ٍو

ظَب الجُلي بلى ؤ٦ثر مً طل٪ ٣ُٞى٫ بن لاوؿان ال٩امل َى ا لخ٣اث٤ الؿٟلُت ب٨شاٞخه، ٍو

الظي ٌؿخد٤ لاؾماء الظاجُت والهٟاث لالهُت، بؾخد٣ا١ لانالت واملل٪، بد٨م 

امل٣خطخى الظاحي، بط لِـ لها مؿدىض في الىظىص بال لاوؿان ال٩امل، ٞمشاله للخ٤ مشا٫ 

                                                 
  311ا – 1ج / – اٌحىتيت  زُٕة  –أرً كطب    1ر
ة  وؼين  اٖيم  كىس أرً كطب ل ًلًٕ وال 363ا – 1ج/ – زدسض هٌؼه  –أرً  الطب    3ر س مً  احٌدُ  ت٘ى هـٍط لٍع

س  –زض ػة  ز ث ٍو   اِط ن كىس مخز  اسًً رً كطب   –مط حلة ٓحيع ًلٌؼة  احيٍو    – 1983  -1غ/–هدط تيمس  رى ٍظ

 رحنوت.
م   جُلز   1ر ة كو دط وكو ب   –ك س  إٍط   116ا – 1111 –رحنوت  -1غ/ – وؼين  اٖيم   ز ملًط
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( بطن ٣ٞض بلٜ الجُلي ب٨ٟغة لاوؿان ال٩امل 9و نىعجه بال ٞحها.)املغؤة التي ال ًغي الصس

 للخ٣ُ٣ت لالهُت ولِؿذ ؤهه خ٣ُ٣ت، 
ً
بلى صعظت ؤجها ناعث ح٨ٗـ نىعة مُاب٣ت جماما

ت الاوؿان ال٩امل ٖىض  ول٨جها الخ٣ُ٣ت الظاجُت . وما بحن ٨ٞغة ال٨ما٫ ٖىض البؿُامي وهٍٓغ

 الكُش ٖبض ال٣اصع خى٫ الٛىر ؤو الكُش ال٩امل . الجُلي ؾجري ؤًً ًم٨ىىا ؤن هً٘ ؤ٩ٞاع 

 

ب٣ي ٖلُىا، بٗض َظا الخ٣ضًم، و٢بل الضزى٫ في جٟهُل ؤعاء الكُش ٖبض ال٣اصع في    

إلاوؿان ال٩امل، ؤن هبحن بٌٗ ؤَم ؾماث ؤو السهاثو الٗامت التي ؤج٤ٟ ٖلحها ؤٚلب 

، ٧ي ٌؿخد٤  مٗها صعظت ال٨ما٫، ؤو مخهىٞت إلاؾالم، والتي ًجب ؤن جخىٞغ في الٗاٝع

 ؤن ٧ل ما ًخه٠ به إلاوؿان ال٩امل مً نٟاث ال٨ما٫ 
ً
حؿمُت ))إلاوؿان ال٩امل((ٖلما

ؿخدهل باإلٖما٫  ٌُ َى َبت مً هللا حٗالى وهىع ٣ًظٞه في ٢لب الٗبض، ؤي ؤهه ال 

 واملجاَضاث .

 

، وؤهه ؤخُل ؤلُه ز لى ٚحٍر ل٤ ًخه٠ إلاوؿان ال٩امل، بإن له الخهٝغ ٖلى هٟؿه ٖو

، وبن ٧ل مً 
ً
ه مُل٣ا  وناع جهٞغ

ً
 مُل٣ا

ً
ه ناع ؤوؿاها ٦شحر وظّم ٟٚحر، وبهه ل٣غبه مً عبَّ

ه ٖلُه،ٞهى ُٚار السل٤ ب٣ىله  ه ؤو بجهل به، ٞإهه ؾخٓهغ بغ٦ت جهٞغ ٞغ ونل ؤلُه ٖو

٣ٓخه .  مخه وهىمه ٍو ٗله وخاله وصٖاثه وؾ٨ىجه وهٍٓغ َو  ٞو

 

ظا إلاوؿان ل٨ماله ٞإهه ٢ض ونل بلى مغخ لت مً الخجغص والٗؼوٝ والخسلو مً َو

ظمُ٘ الٗالث٤ ؾىاء بىٟؿه ؤم بالٗالم خىله، بدُض ؤهه لم ًب٤ له جهٝغ َب٘ وال بعاصة 

اجه باهلل حٗالى، ألهه ٌكاَضٍ في ظمُ٘ لاٞٗا٫  هٟـ وال بزخُاع قهىة، بل ظمُ٘ جهٞغ

اث والخغ٧اث والؿ٨ىاث، وبن هللا حٗالى َى املخهٝغ في ظمُ٘ ؤٞٗا له بىاؾُخه، والخهٞغ

( وإلاوؿان ال٩امل في ٢ىمه، ٧الىبي في 0وبهه َى املخهٝغ في لاقُاء بىاؾُت هللا حٗالى.)

، وبالىىع ظٗل له الّهمت 
ً
 وهىعا

ً
ؤمخه، ألن هللا حٗالى ٢ض ظٗل في باَىه و٢لبه جبهغة

 ًخجؿـ في ال٣لىب، ٞهي لل٣لىب بمشابت املؿاعي للملى٥ ًٖ زُغاث ٢لىب 
ً
ظاؾىؾا

ضًً لى ؤي ؤمغ ؾلُها،  املٍغ ولها م٣ام الخغاؾت والخٟٔ، ٞإلى مً وظهها وبمً و٧لها ٖو

ؤْهغث ٢ىتها وؤجمذ ٞٗلها وؤج٣ىذ خٟٓها وخغاؾتها، ألجها الهمت الٟٗالت، زّهها هللا حٗالى 

ل٣لىب لاهباء ولاولُاء ألظل لامخشا٫ والسضمت والؿم٘ والُاٖت، ٞهي في جهٝغ ال٣لب  

خه٠ إلاوؿان ال٩امل، باهه مدٟىّ مً هللا حٗالى، وؤن 9ال٪.)٧امللى٥ في جهٝغ امل ( ٍو

                                                 
م   جُلز  1ر   118ا – زدسض هٌؼه  –ك س  إٍط
  271ا -دحم  واُي    – اتنمصي   1ر
 271ا – زدسض هٌؼه  – اتنمصي   1ر
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ًضٍ ٦ُض هللا حٗالى وؤهه ماٍض باهلل وبىهٍغ وم٨غم بال٨غاماث التي جخاًض بها والًخه وحٗٝغ بها 

ى١ طل٪،  مجزلخه بحن الىاؽ، وؤهه ًمخاػ بالكٟاٖت ٖىض هللا حٗالى في السل٤ ًىم ال٣ُامت .ٞو

حن ال٣ُحن ٞإهه ًإزظ الضعظت الجه اثُت مً ٧ل مغاجب ال٨ما٫، وهي الخ٨ىًٍ والخىخُض ٖو

ت والُٛب والخىلي.) ى زلُٟت هللا 2والخٍغ خه٠ إلاوؿان ال٩امل بإهه: مغؤة الخ٤، َو ( ٍو

ى ًخهٝغ في  اًت َو حٗالى وهاثبه الظي ًىىب ٖىه في الخهٝغ والىالًت والخٟٔ والٖغ

٢خًذ بعاصة هللا حٗالى ؤن ًجٗل لهظا السل٤، ٧ي ًٓهغ في هٟؿه ظال٫ مً ؤوظضٍ. و٢ض ب

 في الخضر ًمض به السل٤، ٞجٗله 
ً
 في ال٣ضم ٌؿخمض به مً الخ٤ حٗالى ووظها

ً
لاوؿان وظها

، وزل٘ ٖلُه ظمُ٘ اؾماثه ونٟاجه، وم٨ىه في   ًسل٠ ٖىه في الخهٝغ
ً
ٖلى نىعجه زلُٟت

اجه في مؿىض السالٞت ]ال٣اء م٣الُض لامىع الُه وبخالت خ٨م الجمهىع ٖلُه  وجىُٟظ جهٞغ

 ألم٩ان وم٣ٕى لاوـ 
ً
زؼاثً مل٨ه ومل٨ىجه وحسسحر السالث٤ لخ٨مه وظبروجه وؾماٍ ؤوؿاها

بِىه وبحن السل٤، وظٗل له بد٨م ؤؾمُت الٓاَغ والباًَ، خ٣ُ٣ت باَىه ونىعة ْاٍَغ 

 (4لُخم٨ً بهما مً الخهٝغ في املل٪ واملل٨ىث.)

 

بض ال٣اصع في إلاوؿان ال٩امل، ال بّض مً إلاقاعة بلى و٢بل املباقغة في ط٦غ آعاء الكُش ٖ   

مالخٓت َامت وهي: ؤن ؤٚلب املخهىٞت الظًً جىاولىا مىيٕى إلاوؿان ال٩امل، ؤظمٗىا 

 للخ٣ُ٣ت املدمضًت، وبن ٧ل مً 
ً
ٖلى ؤن َظا إلاوؿان، لِـ َى ٖلى الخ٣ُ٣ت بال بو٩ٗاؾا

(( ؤو ظاء بٗض الىبي مدمض )نلى( وجدلى ببٌٗ نٟاجه، ٞإهه 
ً
 مدمضًا

ً
ال ٌٗضو ٦ىهه ))وعٍشا

 ناخب والًت ؤو زالٞت مدمضًت.

 

بن مً ؤَم ال٣ٗاثض التي ًامً بها الهىُٞت بىظه ٖام، والتي ال ًم٨ً ٞهم وبؾدُٗاب    

ؤي بىاء هٓغي في الخهىٝ بال مً زاللها، هي ٣ُٖضة )الخ٣ُ٣ت املدمضًت( التي ججؿض 

 لهىعتها، وؤما إلاوؿان ال٩امل، ٞإهه واخض نىعة الخ٤ والتي ال ٌك٩ل الٗالم بال ب
ً
و٩ٗاؾا

ّٗض و الجدصخى. والخ٣ُ٣ت املدمضًت هي ؤنل الخُاة الغوخُت في 
ُ
مً بحن ججلُاتها التي ال ح

الىظىص الظي ْهغ في نىعة لاهبُاء ولاولُاء، مً لضن آصم ختى الىبي مدمض )نلى( هٟؿه، 

ظا الىى  ع َى ؤو٫ الخجلُاث إلالهُت، والظي ججؿض بجها الىىع الظي ؤياء ْلمت الٗماء، َو

 
ً
 في الىىع املدمضي. بهه ال٣ٗل املُل٤ والٗلم إلالهي وبهه اللىح وال٣لم و٢ض ؾمي هىعا

ً
ؤوال

                                                 
 273ا –دحم  واُي   – اتنمصي   3ر
 271ا – زدسض هٌؼه  – اتنمصي   2ر
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ضم املكا٧لت، بهه زالنت   ًٖ الٓلماث الجاللُت التي جٟترى بٗض املؿاٞت ٖو
ً
ل٨ىهه ناُٞا

 (0لا٦ىان وؤو٫ ال٩اثىاث وؤنلها.)

 

ٓم ؤو الخ٣ُ٣ت املدمضًت مدمض ) ٖلى ؤن ٦ىن الىبي ( َى ؤخض ججلُاث الغوح لٖا

 الكُش 
ً
ظا ما ًا٦ضٍ ٦شحرا ، َو الٗٓمى، ٞإن طل٪ ال ًىا٫ مً ٖلّى م٩اهه ؤو مً ٖٓم ٢ضٍع

( ال ًهل ؤخٌض، ولى مً ٖبض ال٣اصع وفي مىاي٘ مخٗضصة مً ٦خبه، ٞالىبي مدمض )

ي بٌٗ زهاثهه، ٚحر لابضا٫ ولاولُاء مً لاهبُاء، بلى ٖلى م٣امه، وال ٣ًضع ؤن ٌكاع٦ه ف

ُٗىن ٢ُغة مً بداع م٣اماجه وطعة مً ظبا٫  ؤمخه، ًغصون ٖلى ب٣اًا َٗامه وقغابه َو

 (٦9غاماجه، ألجهم وعزخه، املخمؿ٨ىن بضًىه الىانغون له الضالّىن ٖلُه.)

 

 ٖلى صعظت ٞهم الهىفي
ً
 بن صعظت ٖم٤ الخجغبت الهىُٞت في لاؾالم، حٗخمض ؤؾاؾا

 لخ٣ُ٣ت الىبي مدمض )
ً
لى صعظت بعجباَه الغوحي به، وبن ٣ُٖضجه جل٪ جسخل٠ خخما (، ٖو

، ؤن الىبي مدمض َى عظل مً بحن 
ً
م حكضصا ًٖ ٣ُٖضة ٚحٍر مً املؿلمحن الظًً ًغي ؤ٦ثَر

 ؤزىاء خُاجه الضهُىٍت، وبن جإزحٍر الغوحي ٢ض بوٗضم بةهتهاء جل٪ 
ً
الغظا٫ ؤصي صوعٍ ب٨ىهه هبُا

ّٗض الُا٢ت الغوخُت الالمخىاَُت التي ٌؿخمض بن الىبي مدمض )الخُاة.  ٌُ ( ٖىض الهىُٞت، 

هم، وال ًًحر الهىفي يمً َظا  لىمهم ومٗاٞع م ٖو حن ؤهىاَع مجها ٧ل الؿال٨حن والٗاٞع

 ًٖ صخبت الىبي مدمض )نلى(، ألهه ًامً بضوام جإزحٍر الغوحي 
ً
خ٣اص، ٦ىهه بُٗض ػماهىا إلٖا

٦ثر مً طل٪، بإهه لانل الظي جغج٨ؼ ٖلُه ٧ل ؤع٧ان الىظىص وؤهه في الٗالم بإظمٗه، وؤ

ّٗض ٖىض الهىُٞت مً يمً  ٌُ خ٣اص ال  ظا إلٖا الٛاًت إلالهُت التي زل٤ َظا الٗالم ألظلها، َو

ىت ٖلحها، ٞالضًً ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ؤصلت الى٣ل  إلاصٖاءاث ال٨المُت التي ال ًم٨ً البَر

ء الٓاَغ، وبهما َى ٌكخمل ٖلى ))ؤصلت الغئٍت والبهحرة، وال٣ٗل، ٦ما ًظَب بلى طل٪ ٖلما

ً ٖىض هللا حٗالى((.)  (  0وهي ما ًسخو بها لاولُاء واملسخاٍع

 

ٗخه و٢غبه مً بطن ٞالىبي مدمض ) ( في بٖخ٣اص الهىُٞت، َى ناخب امل٣ام الظي لٞغ

همه، وجًل ؤٞهام  ، لٗض ٢ضعتها ٖلى إلاخاَت به ٞو هللا حٗالى ٞةهه جؼ٫ ؤ٢ضام ال٣ٗى٫ في ؾٍغ

. وبهه  لا٩ٞاع في ظالله، وجسً٘ ع٢اب لالباب لهُبخه وجضَل ؤبهاع البهاثغ ألقٗت ؤهىاٍع

خمً، وبن ٧ل م٣ام لىانل ؤو خا٫ املجظوب ؤو ؾّغ لِـ ٞى١ َظا امل٣ام، بال ٖغف الغ 

٠ لىلي ؤو جم٨حن مل٣غب، ٞبضٍئ وّماله وظملخه وجٟهُله  ملدبىب ؤو ٖلم لٗاٝع ؤو جهٍغ

                                                 
 .6ا –ػط  ػط ض ومـهط  هى ض  –  جُ و    1ر
 .182ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر
 .263ا –دحم  واُي   – اتنمصي   1ر



 

 

186 

 

ىه نضع وبه ٦مل.) ، ُٞه بؾخ٣غ ػمىه وكإ ٖو ( ومدمض )نلى( 9و٧له وبًٗه وؤوله وآزٍغ

خه جسً٘ ؤٖىا١ َى ؾلُان الخ٣ُ٣ت وبوؿان ٖحن الىظىص الظي ٖلى ٖخبت باب مٗٞغ

ى لاوخض الظي ال زاوي له في  حن وفي خمى ظاللخه جىي٘ ظباٍ السالث٤ ؤظمٗحن، َو الٗاٞع

َظا امل٣ام، ألن خؿب الىاخض الظي َى هللا حٗالى، بٞغاص الىاخض الظي َى خبِبه وؤ٢غب 

 ( 2زل٣ه بلُه.)

 

 
ً
( في الخ٨م )ول٩ل َظٍ الهٟاث ولٗلى َظا امل٣ام، ٣ٞض ّٞىى هللا حٗالى هبُه مدمضا

ضًً وفي بماعة الهالخحن ٖلى لانالت، و٢ض ظٗله ٦ظل٪، ٢ّؿام  بحن لاعواح وفي جغبُت املٍغ

 4لاخىا٫ وامل٣اماث بحن الٗباص)
ً
(، ٞال ًم٨ً والخالت جل٪، ؤن ًهل ؤي ؾال٪ ؤو ًىا٫ خاال

، بال بطا بؾخىٖب الخ٣ُ٣ت املدمضًت بؾدُٗاب ججغبت وطو١ ال بؾدُٗ
ً
اب ٝ ؤو ًبلٜ م٣اما

ا، وبؾخسغط مً م٨ىىهاتها صعع الخ٣اث٤ ومٗاصن لاؾغاع،  ٣ل، وبال ٚام في ؤٚىاَع َم ٖو

حن بالىُابت، بط الٟاٖل ٖلى الخ٣ُ٣ت وؤما لاولُاء مً ؤمت مدمض)  (، ٞةجهم ٌّٗضون مخهٞغ

 ( 0( وخضٍ، الظي َى وؤما لاولُاء ٞإجهم مٓاَغ لهض١ َاالء لاهبُاء.)َى مدمض )

 

م٨ىىا ؤن هلخ٤ بهظٍ إلاقاعة، مالخٓت مهمت، وهي: ؤن ؤٚلب الهىُٞت الظًً ٦خبىا في  ٍو

مىيٕى الخ٣ُ٣ت املدمضًت، ٢ض ؤقاع ٧ل واخض مجهم بلى هٟؿه ب٨ىهه الىعٍض املدمضي ؤو 

ّٗض الكُش ٖبض ال٣اصع، مً  ٌُ م٨ً ؤن  ناخب السالٞت الٗٓمى في الؼمً الظي ٖاف ُٞه، ٍو

ذ لؿحرجه، ال٨شحر مً جل٪ ؤبغػ مً ؤقاع بلى طل٪ ٞل٣ض جًمى
َّ
ذ ٦خبه وال٨خب التي ؤعز

هىمىن ٦ما  : ؤجهم ًّهلىن ٦ما ًهلي َى ٍو ، لل٣ىم الظًً ؾإلٍى
ً
إلاقاعاث، ٦جىابه مشال

؟ ٞإظابهم ب٣ىله: )) 
ً
جتهضون مشلما ًجتهض، ول٨جهم ال ًغون مً ؤخىاله قِئا ًهىم ٍو

ما٫ ؤجؼاخمىوي في املىاَب، وهللا ما  ي ٖلُ٪ ٧ل و ػاخمخمىوي في لٖا
ّ
ؤ٧لذ ختى ٢ُل لي بد٣

مغث بٟٗله(()
ُ
 ختى ؤ

ً
( و٦ظل٪ 9ال قغبذ ختى ٢ُل لي بد٣ي ٖلُ٪ بقغب وما ٞٗلذ قِئا

ب لاخىا٫، ؤها بدغ بال ؾاخل، ؤها 
ّ
ى٤ُ بلؿان الخا٫: )) ؤها هاع هللا املى٢ضة، ؤها ؾال ٢ىله ٍو

( و٦ظل٪ ٢ىلخه الكهحرة التي 2صلُل الى٢ذ، ؤها املخ٩لم في ٚحري ؤها املدٟىّ ؤها امللخىّ(()

ذ ٖلى ٖلّى م٣امه وعٞٗت مجزلخه الغوخُت وؾُاصجه املُل٣ت ٖلى ظمُ٘ ؤولُاء ػماهه وهي: 
ّ
صل

                                                 
 .38ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر
 .21ا – زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز   3ر
 .179ا – اٌحح  اطّبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    2ر

ة  اىلزل مي هز إال إػحِيمة ًل  كلى ُيهىن ُ٘ى  اىبي و إط مة هز أرط إولٖيغ هىض   ًصٓط  ا ُر ك س  اِيزض: أن ٓط م1ر

 . 39ا– زدسض هٌؼه  – ا ؼىى ز  –  خّ كلى ُلم  اىلزل كلى أج ي ال ثـهط كلى  اىلز إال مم  دحُيض . 

 8 -رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –   ا ؼىى ز 1ر

يض  ابؼيثحن  ز أد يض  –   احىوسخي 3ر  .119ا – ا ُر ك س  اِيزض   جُلز ٍض
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( بطن ٞهظا امل٣ام َى حٗحن عباوي ال ًدخمل املؼاخمت 4))٢ضمي َظٍ ٖلى ع٢بت ٧ل ولي هلل((.)

ض ال ٌٛاصع ؾاخت املكِئت لالهُ ى ؤزخهام جٍٟغ ت، وبن ما ًترجب ٖلى َظٍ وال املىاٞؿت، َو

امل٩اهت َى َاٖت الىاؽ لهاخبها، ولِؿذ ؤًت َاٖت، وبهما َاٖت عوخُت جسخٟي مٗها 

م بهما  م ومُىلهم وؤَىائهم، َو م، وهي َاٖت جُا٫ ختى مهاثَغ ؼو٫ ؤزخُاَع بعاصتهم ٍو

ن ًٟٗلىن طل٪ لٗلمهم بىالًخه ٖلحهم وؾلُخه املُل٣ت املؿخمضة مً ؾلُخه حٗالى ٖلحهم . ب

 ؤصعي بمهالخهم وؤخغم ٖلى الىلي الظي ًسل٠ عؾى٫ هللا )
ً
( في ؤمخه، َى يغوعة

 ؾالمت ؤعواخهم وهجاتها في الضهُا والازغة .

 

ٌٗضص الكُش ٖبض ال٣اصع، للٛىر ؤو ال٣ُب ؤو إلاوؿان ال٩امل، نٟاث وزهاثو 

خىا٫ ٦شحرة، جض٫ ٖلى مضي هطج َظٍ ال٨ٟغة وويىخها لضًه، ٞمً َظٍ الهٟاث : ؤن ؤ

الكُش ال٩امل حٗض محزة بلهُت ال جسً٘ مل٣اًِـ ال٣ٗى٫ ولاٞهام، بدُض ًم٨ً ال٣ى٫، 

خ٣ُ٣خه ال ٌٗلمها بال هللا ٚىه ال ًم٨ً ٢ُاؽ خاله ٖلى ؤخىا٫ ٚحٍر مً البكغ، ألن 

 (  0.)حٗالى

 

ظا ما ًخًمىه ٢ى٫ الكُش ٖبض ال٣اصع، ألوالصٍ في مغيه الظي جىفي ُٞه : بُجي وبِى٨م  َو

حن السل٤ ٧لهم، بٗض ما بحن الؿماء والاعى، ٞال ج٣ِؿىوي بإخض وال ج٣ِؿىا ٖليَّ وب

(.
ً
( و٦ظل٪ ٢ىله: ؤها مً وعاء ؤمىع السل٤، ؤها مً وعاء ٣ٖىل٨م، ٧ل الخ٤ بطا 9ؤخضا

ذ ؤ٢ضاع  خذ لي ُٞه ، ٞإصلجذ ٞحها وهاٖػ ونلىا بلى ال٣ضع ، ؤمؿ٨ىا بال ؤها ونلذ الُه ٞو

( وبما ؤن َظٍ الهٟت ، هي 2ظل َى املىإػ لل٣ضع ال املىا٤ٞ له . )الخ٤ بالخ٤ للخ٤ ،ٞالغ 

 ، ٞإهه ًترجب ٖلى َاالء ؤن ًٍُُٗى َاٖت 
ً
ضًً يغوعة لكُش زُا هدى ال٨ما٫ ، وبن له مٍغ

ما بٗضَا ٖهُان ؤو مغو١ ، وال ختى بال٨ٟغة ؤو الساَغة ، بل بن ٖلحهم ؤن ًضزلىا جدذ 

                                                 

  ًصٓط  ا ؼىى ز: أن ثحُة  ز يًر بلس أن ُي٘  ا ُر ك س  اِيزض: رر ُسم  هص  كلى ُض ة ٔ  ولز هلل    تحن ًحظطون 2ر

ي هيبم ٓحيع ضػ٘ى  ل  ي و ضذ ٓحيع   ٍو  ريمط   ٍو
ً
ي أميم  زٖينل ًي ُيبلي ًي مً كىس  :  اؼ م كلُٗ ًي ملٗ  اعمين ٍو

حه .. رهجة أػط ض وملسن  هى ض   سض  اظطق ربٓن حه ٔلهم كيبلحهلًي مً ًج٘ز  اِؼط رسكىثه ٍو  - اؼلي  وكضض ميبسثه وأه  ُو

ِى ٘  ا ُر تُي  رً ُِؽ   خط و  ر ت 18ا   281 -ٍو
ً
 مسًس 

ً
 مً مليصطي  ا ُر ك س  اِيزض : ُس ك ىي ظميهي

ً
هي   وهى أًظي

ٔين  اىٌؽ  اديزَ ًدسض كىهل ًِؼحؼحن  ليق  ز ؿ   ا ُر ك س  اِيزض يههل واِس   هىِئة مً مىيه  كًط
ً
ل و طبى  ٔؤوػي

ل ُسم   هىض   ز آلاًيَل إػحؼيض   اىيضل ًحِحبؽ مىه  أػط ض أتى ٘  صخيع كلى ُسض مط ثب م ل وأهه زي أثي   مط ر ن ًِ٘ى

ة وطلهم هص  كلى ُض ة ٔ  ولز هللل ظ ز   جليلى حلُم  واُي  هى    ز أتى اهمل ربٓن
ً
ة  ز كلىمهم وكلى    ز ُلى  م وبٓط

ً
ض 

س مضخى إلى   جليلى  ز تل ة  اؼيرِحن مم  اىبُحن و ادسًِحن و ا هس   و ادي خحن .   – زدسض هٌؼه .  –ضدوػهم ل ُو

  11ا

 مذؼىػة  –ػحن  اؼلْى إلى ملٗ  زلْى  –    جُ و  1ر

  13ا –أالهى ض  رهجة أػط ض وملسن -   ا ؼىى ز1ر

 مذؼىػة  –مىيُم ك س  اِيزض   جُلز  –  ك س  اطتلً  اؼيبح 3ر
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امىىا ؤن زالنهم الًخم بال  خدملىا ما ًل٣ىهه مً لاطي مً ّظغآء طل٪  ٦ىٟه ٍو ٖلى ًضًه ٍو

ذ بحن ًضّي الٛاؾل ، ؤو ٧الُٟل الغيُ٘ بحن ًضي  ُّ وؤن ٨ًىن ؤخضَم بحن ًضي قُسه ٧امل

ىا ٌؿلِّ  الكُش ٖبض ال٣اصع ، الًاء ٖلى الضاٞ٘ الظي ٠٣ً وعاء بجٟا١  مغيٗخه . َو

ض ال ٣امه ، ؤي َاٖت الٓاَغ مٗٓم قُىر الخهىٝ ، ٖلى يغوعة ووظىب َاٖت املٍغ

والباًَ لكُسه ال٨غقض ، ألهه في الخ٣ُ٣ت ًمشل ؤصاة جد٤ُ٣ املكِئت لالهُت التي الجامغ بال 

ض ًٖ  بالسحر واملٗغوٝ ، وألن له مً املٗاٝع والٗلىم لالهُت ما ٌعجؼ مٗها ٣ٖل املٍغ

 اؾدُٗابها ولظل٪ ٧اهذ الُاٖت ؤولى به مً بٖما٫ ال٨ٟغ .

 

التي ًخه٠ بها الكُش ال٩امل هي : ؤهه ًخهٝغ في ٢ىمه ٦خهٝغ الىبي في  ؤلهٟت الشاهُت

ى املٗجى الظي جًمىخه مىاظاة الكُش ٖبض  ؤمخه ألهه ٚالم الىبي وهاثبه وزلُٟخه في ؤمخه، َو

ي ٖلى لامغ الظي ؤها 
ّ
ال٣اصع لغبه بط ٣ًى٫ بلهي ؤؾإل٪ الٟٗى والٗاُٞت في َظٍ الىُابت، ؤٖج

٢اسخي زل٣٪، ُٞه . ٢ض ؤزظث لاه
ُ
بُاء والغؾل الُ٪ و٢ض ؤو٢ٟخجي في اله٠ لاو٫، ؤ

( بهه 0ٞإؾإل٪ الٟٗى والٗاُٞت ، ب٦ٟجي قّغ قُاَحن لاوـ والجً وقغ ظمُ٘ املسل٣اث . )

ظا ٌٗجي باألؾخيخاط البؿُِ، ؤهه زلُٟت هللا حٗالى في ؤعيه ))ألن زلُٟت الغؾى٫ ) ( َو

ى هاثب الخ٤ ٖؼ وظل في لاعى وزلُٟخه مً ونل بلى صعظت ال٣غب و٦ك٠ الدجب ، ٞه

ىضٍ مٟاجُذ زؼاثً ال٣لىب التي هي زؼاثً الخ٤ ٖؼ وظل ، وبن  ى باب الاؾغاع ٖو ٞحها ، َو

َظا شخيء مً وعاء م٣ٗى٫ السل٤ ، وبن ما ًٓهغ مىه ٞهى طعة مً ظبله و٢ُغة مً بدٍغ 

 بمام لجم9ُ٘. )-ومهباح مً قمؿه(( ؤي مً الكُش ال٩امل 
ً
ى ؤًًا املؿلمحن في  ( َو

 الباًَ ، وبن ٧ان لهاالء بمام مخ٣ضم ٖلحهم في الٓاَغ .

 

ومّما ؾب٤ ًم٨ىىا ؤن هخهىع ما َى جهٝغ الغؾى٫ في ؤمخه، لى٣ِـ ٖلُه جهٝغ 

ى الظي ظٗله ال٣ُب في ٢ىمه ، ٞالغؾى٫ ) ى الكهُض ٖلحهم َو ( ٧ان َى الهاصي ألمخه َو

ى املؿاو٫ ٖجهم ى الكُٟ٘ لهم ًىم الخكغ  هللا ؤولى بهم مً ؤهٟؿهم /َو ًىم ال٣ُامت ،َو

ى الىظًغ ، وؤهه ) ى البكحر َو ا َو حَر ىهى ًٖ جهُه، ٚو إمغ ٍو ض بإعاصة هللا حٗالى ٍو ( ٧ان ًٍغ

 ( بدملها.ال٨شحر مً املهام التي بيُل٘ املهُٟى )

 

                                                 

  139ا  – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –    جُ و  1ر

 116ا   –ح     خيػط مً ٓ م  ا ُر ك س  اِيزض  –    جُ و  1ر
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ىما جخٗضاَا بلى 2( ٖلى َظٍ املهماث ٣ِٞ .)وال ج٠٣ مخابٗت ال٣ُب للغؾى٫ ) ( ٚو

خه في ؤ٢ىاله وؤٞٗاله وؤخىاله، ال بل ختى في جل٣ُه لآلمغ إلالهي، ًىحي الى ٢لىبهم مخابٗ

م به ((.) ، )) ألجهم ُوّعازه وؤجباٖه في ظمُ٘ ما ؤمَغ
ً
( ول٨ً ٢ض ٌؿب٤ بلى الًٓ، بن 4باَىا

 وبصعى لىٟؿه م٣ام الىبىة ووخحها. بِىما 
ً
الكُش ٖبض ال٣اصع ٢ض ؤحى في م٣ىلخه جل٪ قُُا

ض ٢ىله َى : ؤن ال٣ُب ؤو الكُش ال٩امل، متى ما جم٨ً ال٨ٗـ َى  الصخُذ، بط بن ما ًٍغ

 ٖلى 
ً
 ب٣ٟه ال٣لىب، ٞإهه ؾ٨ُىن ؾاثغا

ً
٤، وناع زبحرا مً هىإػ هٟؿه و٢ُ٘ مٟاوػ الٍُغ

ى ما زُى الىبي )  بلهاماجه مً وحي الىبىة وبال واؾُت، َو
ً
( وؾ٨ُىن ٢لبه مؿخىخُا

ظا ُٞ ٗت إلاؾالمُت ؤ٦ثر مما ٞحها مغو١ ٖجها، ًم٨ً ؤن وؿمُه بالخٟٔ، َو ه جمؿ٪ بالكَغ

ً، ٞإؾخٗضَّ لضعثه ب٣ىله:  م والسلِ مً آلازٍغ و٦إن الكُش ٖبض ال٣اصع، ٢ض ؤصع٥ َظا الخَى

 للىبىة ال ًىالها بال هبي(()
ً
ىا٫ ظمُٗها، ٞإن ٞحها ؤ٢ضاما

ُ
( و٦ظل٪ ٢ىله: 0))بن آزاع الىبىة ال ج

 بال و٢ض وؤها ٖلى ٢ضم ظضي ))) ٧ل ولّيٍ هلل ٖلى ٢ضم هبي، 
ً
٘ املهُٟى ٢ضما (، وما ٞع

 مً ؤ٢ضام الىبىة، ٞإهه ال 
ً
٘ ٢ضمه مىه، بال ؤن ٨ًىن ٢ضما ويٗذ ٢ضمي في املىي٘ الظي ٞع

 (.9ؾبُل بلى ؤن ًىاله ٚحر هبي(()

 

 آزغ ٣ُٞى٫: بن لا٢ُاب واملكاًش ال٩املحن ال 
ً
٠ًُ الكُش ٖبض ال٣اصع جىيُدا ٍو

عزت للىبي، بال بٗض ظهض وألي وؾعي وم٩ابضة، بط ٌؿٗىن مً زال٫ طل٪، ٨ًىهىن زلٟاء وو 

م ونٟاء  بلى ؤن ًجهًىا ومً مغا٢ض ؤ٦ىاجهم الضهُىٍت، ومً ز٣ل ؤبضاجهم، بةقغا١ ؤ٩ٞاَع

ؿٗىن بلى ؤن ًسغظىا مً مٗا٢ل وظىصَم، بُهاعة ؤقباخهم وؤهىاع ؤعواخهم،  م، َو ؤؾغاَع

م اله٣ُلت و  م الصخُدت بةػاء ٖىالم املل٨ىث وؤن ٣ًُمىا مغاًا ؾغاثَغ ُٖىن بهاثَغ

جتهض ألن ٣ًٟىا جدذ مىاْغ لاهبُاء  ٦ىاًت ًٖ مالػمت ؤخ٩ام  –ومٓاَغ ؤؾغاع الجبروث، ٍو

ٗت  ومُال٘ بؾغا٢اث قمىؽ لانُٟاء ل٩ي ٣ً٘ بو٩ٗاؽ يىء قمـ لانل ، ٖلى  –الكَغ

 وبصاًء، نٟاء مغآة الٟٕغ ُٞىُب٘ ٞحها ؤزغ هىع الُٛب. ؤي ؤن ال٨ما٫ إلا
ً
ما وؿاوي لِـ جَى

ولِـ َى مً مدٌ السُا٫، وبهما َى ٖمل قغعي مم٨ً الخد٤ُ٣، ُٞما لى جىٞغث له 

الكغوٍ الالػمت والتي ؤَمها: مجاَضة الىٟـ وجهُٟتها وتهُإتها لخل٣ي لاهىاع إلالهُت، زم 

ه.مخابٗت ؾىت الىبي مدمض)  ( واملغابُت ٖلى باب قٖغ

 
                                                 

ن كلزل وإن رؤبؤ كُجي  ز  الى   زحٌىؾل وأهي   ضوي كً اؼين  ا ُر ك س  اِيزض ُىاه : إن  اؼلس   و  ُِي  اُلططى 3ر

ك س -  وو ضره  ز  ضض .هيبص  ز رحيض كلم   كعوح  وم يهسثه . أهي حجة   كلُٕمل أهي هيبم محلس ضػ٘ى   ر

 مذؼىػة  –مىيُم ك س  اِيزض   جُ و   – اطتلً  اؼيبح 

  112ا – زدسض هٌؼه   -    جُ و  2ر

 مىيُم ك س  اِيزض   جُلز . – اؼيبح   ك س  اطتلً 1ر

  زدسض هٌؼه.  –  ك س  اطتلً  اؼيبح 1ر
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ه  -ها الكُش ال٩امل هي:الهٟت لازغي التي ًخه٠ ب جم٨ىه مً الؿُُغة ٖلى هىاٖػ

باجٗه الغصًئت، بط بهه لم ًبلٜ ما بلٛه مً امل٣اماث الغوخُت الٗالُت، بال بٗض  وؤَىاءٍ َو

جد٣٣ه في طل٪، وب٘ حٛلب الُاب٘ الغوحي ٖلى الُاب٘ الىٟسخي لضًه، وبظل٪ ٣ِٞ، ٧ان 

 لؤلماهت، و٧ان السلُٟت ا
ً
، ومدال

ً
 ٧امال

ً
ملكاع بلُه ب٣ىله حٗالى: )) وبط ٢ا٫ عب٪ بوؿاها

، ول٨ً ال ٦ٗهمت 2للمالث٨ت، بوي ظاٖل في لاعى زلُٟت(()
ً
( وبظل٪ ٣ِٞ ؤنبذ مٗهىما

ًٛبه، وال  ت إلاعاصة، ؤي بعاصة ما ًسال٠ بعاصة هللا حٗالى َو
ّ
املالث٨ت الظًً ؤمىىا مً ػل

خُض ما٫ وال َم ٦باقي ٦ٗهمت لاهبُاء الظًً ٖهمىا ًٖ الهىي، ٞهم ال ًمُلىن مٗه 

السل٤ مً إلاوـ والجً امل٩لٟحن الظًً لم ٌٗهمىا، ال مً إلاعاصة وال مً الهىي. بن 

ٖهمت الكُىر ال٩املحن جإحي ٖلى مٗجى زام بهم، بط ًجىػ في خ٣هم املُل م٘ إلاعاصة وم٘ 

( 0خه.)الهىي في بٌٗ لاخُان، ول٨ً هللا ٖؼ وظل ًخضاع٦هم بالخظ٦حر والخىبُه مً لضن عخم

ول٨ً ال بّض مً الخىبُه َىا، ٖلى ؤن مُل الكُش ال٩امل م٘ بعاصجه، ال ًإحي مً ه٣و في 

جغبِخه الغوخُت ؤو زلل في بؾخٗضاصٍ لل٨ما٫ الىٟسخي، وبهما ًإحي في بٌٗ لاخُان، مً 

لبت الخا٫ والضَكت، ُٞضع٦ه هللا  بقغا٥ بعاصة الخ٤ بةعاصجه  ٖلى وظه الؿهى واليؿُان ٚو

٘ لىٟؿه و المُل لهىاٍ، ألجهما حٗالى ب
ّ
غخمخه بالخظ٦غة وال٣ُٓت، بن الكُش ال٩امل، ال جُل

اياث وجالقذ مٗهما بعاصة هٟؿه وؤماهُه، ٞهى في نٟاء جام  طابا في ؾبل املجاَضاث والٍغ

وهىع مبحن، وألظل طل٪ ب٦دؿب الىالًت التي حٗجي ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع: )) مُالٗت عوح 

هاعة جى٣ي صوـ ال٨ك٠ ومالخٓت مُ ت َو ال٘ البُان، بهٟاء ًظَب ٦ضوعة البكٍغ

( ؤي مباقغة لاؾغاع والٗلىم إلالهُت، بةؾخٗضاص هٟسخي وتهُا ٢لبي ومضاومت ٖلى 9لاؾغاع((.)

 ههج الهٟاء.

 

، بإهه طو ٦غاماث ْاَغة ًضع٦ها ظمُ٘ الىاؽ، املهّض٢حن له 
ً
ًخه٠ الكُش ال٩امل ؤًًا

ً ٖلُه، و٦غاماجه ٚ حر مدضوصة، ٞهى ًٟٗل ما ًُلب مىه ؤو ما ال ًسُغ واملى٨ٍغ حر مٗضوصة ٚو

ببا٫ بكغ ٦ةخُاء الؼعٕ املُذ ومساَبت لامُاع ولاجهاع، و٦ظل٪ ب٢امت امل٣ٗضًً والخيبا 

لبهم لظل٪، و٦ظل٪  بالخىاصر املؿخ٣بلُت ومُالٗت ؤ٢ضاع الىاؽ ٢بل مشىلهم بحن ًضًه َو

ى١ طل٪، ٞهى ًمخل٪ ال٣ضعة، بن َظضَّ بزباع الىاؽ بما ًإ٧لىن وما ًّضزغون ف ي بُىتهم ٞو

( وال هضعي َل 2ظضَا، ٖلى بقٟاء لا٦مه ولابغم ولانم وبخُاء املىحى بةطن هللا حٗالى.)

مً ٢بُل الهضٞت ؤن جخُاب٤ ٦غاماث إلاوؿان ال٩امل ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع م٘ معجؼاث 

                                                 

 .31   ا ِط  / 3ر

 .16ا –ًحى   اوُم  –    جُ و  1ر

 .39ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –   ا ؼىى ز 1ر

 ًلي بلسهي. 63ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –أهـط  ا ؼىى ز  –  الحٌدُ  ت٘ى هص   إط ميت وهحنهي 3ر
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ى آزغ الغؾل ٢بل بٗشه ( َ(، ؤم هي مؿخمضة مً ٦ىن ِٖسخى )هبي هللا ِٖسخى)

ضوا لٓهىعٍ، ؤم َى باألخغي ٌٗخمض ٖلى الغواًت املشحرة  الىبي مدمض مً الظًً بكغوا به ونهَّ

(، ب٨ىهه مً ؤقغاٍ ( َى زاجم لاولُاء في ؤمت مدمض )للجض٫، والتي جغي ؤن ِٖسخى )

 مً الؿماء ٖلى ظىاحي مل٨حن ٖلى ال
ً
٣ّبت الؿاٖت وؤهه ؾُٓهغ في آزغ الؼمان َابُا

البًُاء في الكام، وؤن ػمىه َى ػمً ال٣ُامت الهٛغي التي ج٨ثر ٞحها املالخم وجخ٩الب 

 ( 4الٟتن.)

 

، بإهه طو هٓغ زا٢ب، ال جهمض ؤمامه ؤؾغاع الؿغاثغ    
ً
ًخه٠ الٛىر ؤو الكُش ال٩امل ؤًًا

غ، بدُض ًغي ما في  ال٨ىىهت وؤن الىاؽ بحن ًضًه ًهبدىن م٨كىفي الباًَ ٧ال٣ىاٍع

ٗت ٖلى لؿاهه، ألزبر الىاؽ  م ٦ما ًغي في بىاَجهم. والكُش ال٩امل، لىال لجام الكَغ ْىاََغ

( وبن له ملً ال٣ضعة والهمت ما ٌؿخُُ٘ مٗها ؤن ٌُٛض الىاؽ 0بما ال ٣ًُُىن وال ٣ٌٗلىن.)

 ،
ً
متى ما هضبٍى واؾخمضوا مىه ختى وبن ٧ان َظا الىضب ٢ض ظاء مً مؿاٞت بُٗضة ظضا

ٛىر جلغى املؿاٞاث ولاػمان وجخُٕى ال٣ىاهحن الُبُُٗت وجظ٫ الهٗاب، ألجهم بد٨م ال

و٦ظل٪ لا٢ضاع التي جدضص مهاثغ البكغ، ٞةجها بضٖاء الٛىر جدبض٫، بدُض بن لامىع التي 

حر طل٪ ٦شحر مً الغواًاث  ٦خب لها ؤن ج٨ىن ؾِئت وياعة، جهبذ ظُضة ومُٟضة. ٚو

مذ )للٛىر( ٖبض ال٣اصع الجُالوي، والتي بج٣ٟذ والخىاصر التي خٟلذ بها ال٨خب التي جغظ

ا مً ٦غاماث الكُىر، ٢ض   وبِىت وؤ٦ُضة، وهي صون ٚحَر
ً
ظمُٗها ٖلى بن ٦غاماجه ٦شحرة ظضا

زبذ بالخىاجغ وجىا٢لتها لامت ًٖ لامت مً ٖهغ بلى ٖهغ. ٖلى بن مجمٕى َظٍ ال٨غاماث 

ا، جض٫ ٖلى بن الكُش ال٩امل ٢ض جدغع مما ًخ٣ُض  حَر ، ٞهى ٚحر زاي٘ ٚو
ً
به بىى البكغ ٖاصة

ظا الخدغع َى ٖحن مٗجى  لخ٨م الجؿض وال لش٣ل املاصة وال ل٣ىاهحن الُبُٗت بىظه ٖام، َو

ت الخ٣ُ٣ُت جيب٘ مً نلب الٗبىصًت، والٗبىصًت بضوعَا جيب٘ مً  ٢ى٫ الهىُٞت: بن الخٍغ

خه، ؤي ٢ ت وبن الٗبض ٧لما بػصاص ٖبىصًت لغبه، بػصاصث خٍغ ل زًىٖه لخ٨م ؾٗت الخٍغ

خه، عسسذ ٖبىصًخه ؤ٦ثر لغب الٗاملحن.)  (  9لاقُاء، ٩ٞلما بػصاصث خٍغ

 

 بلى ما ؾب٤، ٞةن الكُش ال٩امل ًم٨ىه الخهٝغ في ؤخىا٫ ظمُ٘ ؤولُاء ػماهه، 
ً
وبياٞت

حن ٦ما  خهٝغ في بىاًَ الٗاٞع  ؤو ُٖاًء. ٞبىٓغة مىه حهب لاخىا٫ ؤو ٌؿلبها ٍو
ً
ؾلبا

                                                 

 .336ا –دحم  واُي   –   اتنمصي 2ر

  ًصٓط  ا ُر ك س  اِيزض ُىاه: اىال  جيم   خٕم كلى اؼيو ل اىؼّ صيق ًىػٍ رلي ًُهل إً  اللم مؼحجحن  رصً  1ر

 مذؼىػة. –ك س  اطتلً  اؼيبحل مىيُم ك س  اِيزض   جُلز  – اليامل ال ً سي مٕىىهه 

ين ك س  خلُس   1ر ذُة مليصط ل ز/حلي٘  اسًً ًي ر 111ًحي ل  احدىيل اكًط . ٓحيع  ا ُر ك سكزض  إُ و  ضدٍة ثيٍض

 .13 إُ و ل ا
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االء 2ٌكاء.) ىن  ؤي –( َو ال مجا٫ لهم لخجاوػ خ٨م ال٣ُب ٖلحهم، ؤو ٖضم  –الٗاٞع

 لظَاب صهُاَم 
ً
٣اثضَم، وؾببا  ألصًاجهم ٖو

ً
َاٖخه ؤو الك٪ في نض٢ه، ألن في طل٪ ؾّما

هب في َظا املٗجى ظىاب الكُش بً الهُتي )ث  ى مً مٗانغي 264 –وؤزغاَم، ٍو َـ( َو

م ٧ان ؤو٫ مً نٗض بلى مىبر الكُش الكُش ٖبض ال٣اصع واملالػمحن لصخبخه، خحن ؾئل : ل

ٖبض ال٣اصع وؤزظ ٢ضمه وظٗلها ٖلى ٖى٣ه وصزل جدذ طًله ؟ ٣ٞا٫ : ألن الكُش ٖبض 

ا ٖلُه مً لاولُاء ٞإعصث ؤن ؤ٦ىن ؤو٫  طن له في ٖؼ٫ مً ؤه٨َغ
ُ
مغ ؤن ٣ًىلها وؤ

ُ
ال٣اصع، ؤ

ُب الغجي* ٣ٞض ط٦غ ًٖ الكُش  ٖبض ال٣اصع: بهه مً ؾإع بلى إلاه٣ُاص له، و٦ظل٪ الكُش ٚع

حن و٢اثض ع٦ب  مذ له ؤػمت مٗالم الخ٣اث٤، ٩ٞان ؾُض الُبزاة الكهب مً الٗاٞع ِ
ّ
٢ض ؾل

 وو٢اًع ونمخه ٨ًؿى 
ً
املدبحن الهاص٢حن مً الىانلحن، و٧ان َؾْمخه ًدلل ال٣لىب َُبت

ل ما في الهضوع وبهٟاؾه جبٗثر ما في ال٣لىب وؤهىاع  ، وه٣ُه ًدّهِ
ً
 وؤهىاعا

ً
ٍ ال٣لىب بظالال

ٗت. ول٣ض عخم هللا حٗالى به مدبه ومخبٗه  ٣ت والخ٣ُ٣ت بالكَغ جطخيء بها ؤع٧ان الٍُغ

 ألصخابه، بٗض َى٫ بَغا١ ونمذ، 0وع٣ُٞه.)
ً
( والكُش ٖبض ال٣اصع هٟؿه، جدضر ًىما

ى بلؿان الخا٫، ٣ٞا٫: )) ؤها ؾُٟي مكهىص و٢ىسخي مىجىع وهبالي مٟى٢ت وؾهامي ناثبت  َو

غسخي مؿغط.  ؤها هاع هللا املى٢ىصة، ؤها ؾالب لاَىا٫، ؤها بدغ بال ؾاخل، وعمخي مهىب ٞو

ؤها صلُل الى٢ذ، ؤها املدٟىّ، ؤها امللخىّ، ؤها املدٓىّ. ًا نّىام ًا ٢ّىام، ًا ؤَل 

الجبا٫ ص٦ذ ظبال٨م، ًا ؤَل الهىام٘ َضمذ نىام٨ٗم. ؤ٢بلىا بلى ؤمغ مً ؤمغ هللا. ؤها 

داث، لها حٗل٤ ( وججضع إلاقاعة 2َؤمٌغ مً ؤمغ هللا.) ىا، بلى ؤن َظٍ لا٢ىا٫ وجل٪ الخهٍغ

م بحن  ؤ٦ُض بإخىا٫ الهىُٞت وججلُاتهم وطل٪ بضاللت مماعؾتهم الخُاة الاٖخُاصًت َو

لُه ٞإهه ال ًم٨ً الخٗامل ؤو ٞهمها بال مً زال٫ )٢ىاهحن( الخجاعب الغوخُت  الىاؽ، ٖو

 واظخما
ً
 صًيُا

ً
 ؤو ٢ل٣ا

ً
، وخاولىا ؤن هغظٗها بلى ؤؾباب هٟؿها ٞإّما بن ؾمُىاَا قُدا

ً
ُٖا

ت،  ُت، ٦ىجها خ٣اث٤ نىُٞت وعوخُت زٍغ ماصًت ي٣ُت، ٞلٗلىا بظل٪ ه٣لل مً ٢ُمتها املٗٞغ

ش، ٧اهىا في ؤو٢اتهم  غ ؤن ؤٚلب قُىر الخهىٝ في الخإٍع ِ
ّ
٨ٟي لضٖم َظا الغؤي، ؤن هظ٦ ٍو

بال ؤن هدمل ٦المهم  ٖلى صعظت ٦بحرة مً الكهغة والخمحز والهض١، بدُض ال همل٪ م٘ طل٪،

ُت ال٨ُٟلت بٟهم مغامحهم.   ٖلى مدمل الجّض، في لا٢ل بلى ؤن همخل٪ لاصواث املٗٞغ

 

                                                 

د اؼحن   ا ُر ك س  اِيزض  اطوتُةل ريإسحن 3ر   تٌ  ٓحيع ر رهجد  ػط ض وملسن  هى ض   أٓثن مً هحن  مً  إحم  اتي أضدَّ

ً كلُه بلع أتى اه أو   خيضححن كً تٕم  ا طقل  مً  اِدص  اتي ثصٓط مليُ ة  ا ُر ك س  اِيزض اللذياٌحن اه أو  زىٍٕط

صاٗ ا 83أهـط ا –اؼلم أتى اهم ومحّ  هى ض  اِسػُة مً رى ػن م   اتي ثظلىد ُدة  ا ُىخ  31مً  إحيع ٓو

 م.  اس رة  اصًً أشن اهم  ا ُر ك س  اِيزض رئن ًؼلم ٔ  من م أمىِحه  اطوتُة ٔ  ًحِِهي اه
ي . * ر والز  أو ًو  ام ولثن اه  ز ٓحم  اتن حم كلى ث ٍض

 .12ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  –   ا ؼىى ز 1ر

 مذؼىػة. –مىيُم  ا ُر ك س  اِيزض   جُلز  –  ك س  اطتلً  اؼيبح 1ر
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، الخهٝغ في 
ً
بياٞت بلى الخد٨م في ؤخىا٫ وؾغاثغ الغظا٫، ٞإن للكُش ال٩امل ؤًًا

لاهىاء والبداع والاجهاع و٧ل ْىاَغ َبُُٗت، ال بل جُُٗه ختى الضواب وزىام لاقُاء 

لى طل٪ ؤقاع مخي الضًً بً ٖغبي، في خضًشه ًٖ ناخب السالٞت الٗٓمى 0جامضة.)ال (ٚو

هغ ٦ٗبض ال٣اصع  بط ٢ا٫ ))ٞةطا ؤُٖي الخد٨م في الٗالم، ٞهي السالٞت، ٞإن قاء جد٨م ْو

( وال ٌٗض 9الجُلي، وبن قاء ؾلم وجغ٥ الخهٝغ لغبه في ٖباصٍ، م٘ الخم٨ً مً طل٪ ((.)

لٛاث الخمجُضًت التي خ٨ُذ خى٫ شسهُت الكُش ٖبض ال٣اصع َظا الىن٠ مً ٢بُل املبا

اجه، وبهما ًهضع مىه،) ً له مً ؤمشا٫ الكُش ٖمغ 2بٗض ٞو ( ومً الهىُٞت املٗانٍغ

٤ واملخهٝغ في الىظىص ٖلى  622-الؿهغوعصي )ث َـ( الظي ٧ان ًهٟه ب٨ىهه ؾلُان الٍُغ

ت مً هللا حٗالى والخ هٝغ الىاٞظ والٟٗل الساع١ الخد٤ُ٣، وؤهه ٧ان له الُض املبؿَى

٣ت  –الضاثم، وؤهه ٢ض اهتهذ بلُه عثاؾت َظا لامغ   (4وبلُه ًل٣ى ؤمغ ال٨ىن.) –ؤي ؤمغ الٍُغ

 

الهٟت لازغي للكُش ال٩امل هي: ؾُاصجه املُل٣ت ٖلى ٧ل ؤَل ػماهه مً إلاوـ والجان، 

 للجً مكاًش، ألجهم م٩لٟ
ً
، وال٣ُب ألهه بطا ٧ان لئلوـ مكاًش، ٞإن ؾ٨ُىن خخما

ً
ىن ؤًًا

َى قُش ال٩ل. وؤما ؾلُخه املُل٣ت ٖلى الجمُ٘، جل٪ ٞةجها، مخإهُت مً زىٞه الخ٣ُ٣ي مً 

هللا حٗالى، ٞبهظا السىٝ، زاٞه ٧ل شخيء،  ٞبهظا السىٝ ناع ال ًبالي ؤًً ٧ان وال ؤًً خّل، 

ه بإهه ) ؤًً ؾ٣ِ ل٣ِ ( وبإهه بطا زضم هللا حٗالى،  ٞؿُسضمه بط َى ٖلى ال٣ُحن مً عّبِ

الخ٨م والٗلم وال٣ضع وإلاوـ والجان وختى املالث٨ت )) ألن مً زاٝ هللا ٖؼ وظل، زاٝ 

مىه ٧ل شخيء، ومً لم ًس٠ مىه، ؤزاٞه مً ٧ل شخيء، ومً زضم هللا ٖؼ وظل، ؤزضم له 

                                                 
ٔيهى  ًحللىن كلى زو   م دلًط   1ر  لى  اِدطل وتحن ام ٌلحنو  ًصٓط أن  ا ُر ك س  اِيزضل ُس جلطض  خطغ  اؼلؼين  اصًً 

 
ً
ٍ ً ػيكحه وت٘ى دلطهم د  ل أمط زو   م ر احُى

ً
صاٗ ُدحه مم  21ا – زدسض هٌؼه  –أهـط  ا ؼىى ز  –إهخ يهي . ٓو

صاٗ  61ا – زدسض هٌؼه  –  خلٌُة  زؼخىجس ريهلل وحل ه  احٌي  اه  ز هحن أو هه وإػحذط حه  اسم مً مي٘   خط م  . ٓو

ٍ كً إهط َ بوس ز ُدة أمط  اللؼط    72ا – زدسض هٌؼه  –اصي ًَط مجلؼهل ريإٍ كً  اهؼ٘ى وأمط  زحلة رياحُى

س وضز كىه ُىاه : مي ثؼلم  ا لؽ إال وجؼلم كلزَّ  س تٌلد ُديبس  ريإسحن  إسحن مً هص   11ا – زدسض هٌؼه  –ُو . ُو

   خديبص و اِسض تل وبذيصٍة من ي ُدُسثه  ز هىز   زؼلي  رير اىػ
ً
ُلة   اتي ًِ٘ى ًي ي : ٔو  ر ز   ملٖ  تُِِة

ثحد  –ز ض صس م اللذؼىػيت  –مذؼىػة  –وأُؼي  ي مً ثحد تٕمي وػيكتي. أهـط زًى ن  ا ُر ك س  اِيزض   جُ و  

م ر   . واؼىي هىي ردسز  اححطي كً مسي صخة هص   اطو ًيت ل وإهلي  اصي ح لىي ًِؽ ل هى جؼلُؽ  اظى  كلى مي 999ُض

ة الليز .ٌ ُلي ٌ حل  كلُه مً صٌيت ديُض ُة ًو  لحِس  أه   احدىي  ز ر اوىذ  و ز  ُر  ادًى
  318ا – 1ج /  – اٌحىتيت  زُٕة  –مخز  اسًً رً كطب    1ر

 ألصخيره : أهه ُس ػلم إلز  الط َ رم بلس مس  ُي٘ : آلان 3ر
ً
  ًصٓط ك س  اطتلً  اؼيبحل أن  ا ُر ك س  اِيزض ُس ُي٘ ًىمي

ٌطهي وكلط ج ي وبطهي وبحطهي وػهلهي وح ياهيل وام ً ّ أتس مً  واُي ل إال أثي  وػلم كلُه ػل هي وهط  ي ُو لد إلز  ضض  ُط

 مذؼىػة . –مىيُم  ا ُر ك س  اِيزض   جُلز  –أهـط  –
يض  ابؼيثحن  ز أد يض  ا ُر ك س  اِيزض  – ا ُر محلس أمحن  احىوسخي   2ر  .191ا –ٍض
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ُ٘ مً ؤخٍض مً ٖباصٍ، طعة((.) ِ
ًّ دبحن لىا بىيىح، مما ؾب٤، جإ٦ُض ٧0ل شخيء، ألهه ال ً ( ٍو

ل٣اصع، املٗهىص، ٖلى الغبِ املد٨م بحن ٢ضعاث الكُش ال٩امل ) الساع٢ت( الكُش ٖبض ا

ٗت الضًً، وبن الٛغى مً ٧ل َظٍ الام٩اهاث والؿلُاث، لِـ َى  وبلتزامه وجمؿ٨ه بكَغ

باصٍ. والكُش ال٩امل، بٗض ؤن ًبلٜ صعظخه  امخال٦ها بدض طاتها، وبهما اظل زضمت صًً هللا ٖو

ه، ٞؿخٟخذ ٖلى ٢لبه مً الٗلىم اللضهُت، ما ال ؤطن ؾمٗذ، جل٪، وبٗض ؤن جهٟى مغآة عوخ

٨ك٠ له مً ؤؾغاع هللا ٖؼ وظل وؤٞٗاله، ما ًبهغ ال٣ٗى٫ 9و ال زُغ ٖلى با٫ بكغ.) ( ٍو

 
ً
سغ١ الٗاصاث والغؾىم، ٞةطا ما ؤٞٗم ٢لبه بهظٍ الٗلىم وجل٪ لاؾغاع، ٞؿ٨ُىن مهُإ ٍو

الؿٟلي وفي الى٢ذ هٟؿه ومً ٚحر ؤن ًظَل  للخىظه ل٨ال الٗاملحن: الٗالم الٗلىي والٗالم

٤ امل٣غبحن وبجمام ٞغى  ًٖ ؤخضَما. ٖلى ؤن طل٪ ال ًدهُل بال بٗض ب٦ما٫ ؾلى٥ ٍَغ

الجهاص لا٦بر. املهم َىا، َى ؤن الكُش ال٩امل، بطا ما بلٜ َظا املبلٜ مً الٗلم، ٞال ٌؿٗه 

، بن ال٣ُب الؿ٨ىث، و ال ٌؿٗه بال الخدضر ألَل ػماهه بما ؤوٗم هللا ح
ً
ٗالى به ٖلُه. ٖلما

ت ولؿان  املخدضر َى لا٦مل في م٣ام ال٣ُبُت، ألهه لؿان الخبكحر والخىظًغ ولؿان املٗٞغ

 ناخب م٣ام لامغ باملٗغوٝ والىهي ًٖ 
ً
الكٟاٖت وألهه ٖلى بهحرة مً عبه، وألهه ؤًًا

ى م٣ام إلاعقاص، ولظل٪ ٞةن الكُش ٖبض ال٣اصع ٧ان َاملا ًدض ر ؤصخابه بإجهم لى املى٨غ َو

( ؤي 2ؾاٞغوا ؤل٠ ٖام، مً ؤظل ؤن ٌؿمٗىا مىه ٧لمت واخضة، ملا زغظىا مً نٟه.)

( بمٗجى ؤن هجاجه في الضهُا وآلازغة، و٦ما٫ صًىه ؾ٨ُىن ٖلى ًضٍ ألهه زلُٟت الغؾى٫ )

ٗضوجها مً ؤَم  ظٍ الى٣ُت بالظاث، هي ما ًا٦ضَا الهىُٞت بةؾخمغاع َو والخاٞٔ إلعزه. َو

ًاًا في الضًً إلاؾالمي، ٞالضًً ٖىض الهىُٞت ٌٗض عؾالت خُت وججغبت عوخُت مٗاقت، ال٣

 م٨خىبت ًدىاولها الٗلماء 
ً
 ًٖ حي، ؤي بمٗجى بجها لِؿذ ؤ٢ىالا

ً
ىن خُا ًخىاعر ؤؾغاع الٗاٞع

 ًٖ لامىاث، بدُض بجها جضزل لاؾمإ و٢ض ال جضزل ال٣لىب.

 

امل، ال بّض مً ؤن وٗغط ٖلى ون٠ الكُش ٖبض و٢بل ؤن هيخهي مً ط٦غ نٟاث الكُش ال٩   

 َظا ال٣ُب وصوعٍ في الخُاة والهضٝ مً وظىصٍ بحن الىاؽ، وؾىالخٔ مً 
ً
ال٣اصع م٣اما

 ملىهجه لاؾاؽ في الغبِ الًٗىي بحن 
ً
ُا زال٫ طل٪، بن الكُش ٖبض ال٣اصع ْلَّ ٞو

م مً بن مىيٕى إلاوؿان ال٩امل، ٧ ٗت، وطل٪ ٖلى الٚغ ً، الخ٣ُ٣ت والكَغ ان ًبضو لل٨شحًر

بي والهىفي، و٦إهه بهٟالث ؾاٞغ وجمغص مٗجى ٖلى ٢ىاٖض  ممً َم زاعط الخ٣ل الخجٍغ

                                                 
س شٓطت  إحم  اتي أضدد اؼحن   ا ُر ك س  اِيزضل ُدة 121ا – اٌحح  اطبيو  و اٌُع  اطتليو   –  جُ و    1ر . ُو

  اطح   اصي دؼٍ   جً إريحهل و اصي إػحجيض ريا ُر ك س  اِيزض ً مط   جً ً كيزهي إاُه. 
س ًحح اِل  1ر لة و ز حلم مً أصخيره : ُو  مً أرى ع وضز كً  ا ُر ك س  اِيزض ُىاهل بلس ػهى  ػٍى

ً
بي آلان ػ لىن ريري

 –ك س  اطتلً  اؼيبح  – اللم  السو ل ػلة ٔ  ريع من ي ٓؼلة مي رحن  اؼلي  و ضض وال محُؽ رلي  ز  زحُؽ مً  اسض. 

 مذؼىػة. –مىيُم ك س  اِيزض   جُلز 
  زدسض هٌؼه. –ك س  اطتلً  اؼيبح   3ر
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ظا بالًبِ َى ما خاو٫ ؤن ٨ًغؾه ص. ٖبض الغخمً البضوي في  الكٕغ وؤنى٫ الضًً، َو

( مً زال٫ جهىٍٍغ َظٍ ال٨ٟغة ٌك٩ل َىباجي ٦0خابه )) إلاوؿان ال٩امل في إلاؾالم (()

ضٍ ب٨ىهه لِؿذ بال خالم وبك٩ ّٖ ل بو٩ٗاؽ هٟسخي ّٞج لىا٢٘ مالم وخُاة مدبُت لؤلما٫ و

مداولت ٚحر مٗلىت مً ٢بل إلاوؿان املخمغص، لالوٗخا١ مً ؤؾغ ٖبىصًخه الىظضًت ومداولت 

 ؤ٦ثر 
ً
ُا إلالخدا١ بضاثغة الىظىص إلالهي املُل٤. ولٗل ) ص. بضوي ( في َظا الخٟؿحر، ٧ان ٞو

 للىا٢٘ الضًجي والاظخماعي لل٨ٟغ مما الالػم للٟلؿٟت ا
ً
لىظضًت، بدُض ؤهه لم ًلخٟذ ٦شحرا

الهىفي إلاؾالمي. الكُش ال٩امل ؤو ال٣ُب، ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع، َى مىي٘ هٓغ هللا 

ى املغ٦ؼ املك٘  ت ومهضع الٗىاًت إلالهُت. َو ٖؼ وظل ؤي بهه بِذ الغخمت والىىع واملٗٞغ

ى املغبي الغوحي الظي الظي جخُل٘ ٧ل املسلى٢اث، بلى إلا ٢خباؽ مً ؤهىاٍع الالمخىاَُت. َو

ى مالط لامً والغظاء،  ت، َو ى مىب٘ الٗلم والخ٨م واملٗٞغ ايُل٘ بىاظب جغبُت الىٟىؽ، َو

ىن، ألهه ٦هٟهم الظي ًإوون بلُه ومىثلهم ومغظٗهم ومخىٟؿهم  وبلُه ًلجإ لاولُاء والٗاٞع

، وال جضاهحها مؿغة ؤزغي، ألجهم ًضع٦ىن ومؿتراخهم، وبن في صخبتهم له، مؿغة ُٖٓمت

ٗت مجزلخه ٖىض باعثه ٞهى )) ٖحن ال٣الصة وصعة الخاط(() م ٞع (. بطن ٞم٣ام الكُش 9ببهاثَغ

ُت ملخت، ٞضوهه ال ج٨ىن صعظاث و  ال٩امل، ٌّٗض ٖىض الكُش ٖبض ال٣اصع يغوعة صًيُت ومٗٞغ

عى، ولاَم مً ٧ل طل٪ ٞةن ال م٣اماث وال ونى٫، وصوهه جخ٣ُ٘ الؿبل بحن الؿماء ولا 

ى  ٤ الهىفي، ٞهى السبحر َو وظىص الكُش ال٩امل ٌٗض يماهت وؤماهت إلجمام ظىاػ الٍُغ

ى الضلُل.  الٗاٝع َو

 

ُٟت الكُش ال٩امل وال٨ك٠ ًٖ م٣امه ومجزلخه، ال ٌٗجي  وججضع إلاقاعة، بلى ؤن بُان ْو

ٍ ونٟخه بخاَت جامت، ألن مً طل٪ ٩ًاص ؤن ٨ًى   مً املؿخدُل، ٞال لاخاَت بؿغَّ
ً
ن يغبا

ًم٨ً للىان٠ في هٓغ الكُش ٖبض ال٣اصع، ؤن ًبلٜ ون٠ ال٣ُب، ألهه مدكٗب الهٟاث 

ه في  ، ٦شحر السها٫ ظم املىاَب، وبن الثراء في سجاًاٍ، مخإث زغاء مٗاٞع مخٗضص الىظٍى

له ٖلىمه وؤخىاله، بط ال ًىظض مؿل٪ مً مؿال٪ الخ٣ُ٣ت، ب٩ل ؤق٩الها وججلُاتها، بال و 

٤ الهىفي، بال وله ُٞه  ، ٠٣ً ٖلى جهاًت الٍُغ
ً
 وزُحرا

ً
 ٖالُا

ً
ئ ٢ضم زابذ، والم٣اما ُٞه مَى

٢ضم عاسا، وال مجزلت في املكاَضة ٚال وله ٞحها مكغب َجئ وال مٗغاط عوحي بال وله ُٞه 

مؿغًي، وال ؤمغ في ٦ىوي املل٪ واملل٨ىث، بال وله ُٞه ٦ك٠ زاع١، وال ؾغ في ٖاملي الُٛب 

ت بال وله ٞحها هٟـ، وال كهاصة، بال وله ُٞه مُالٗت، وال هىع الهي بال ومىه ب٢خبـ وال مٗٞغ

ى ُٞه مدبىب.  ـ بال َو
َ
ٟ

َ
ى لها مسُىب وال مغجبت بال ولها مجظوب وال ه وال م٨غمت بال َو

 ٖلى ؤَل و٢خه، ٞهى ٢اثضَم مً ُٚاباث 
ً
ى م٘ ٧ل َظٍ لاوناٝ، ال ججضٍ بال مخهضعا َو

                                                 
 أك  .ًلي بلسهي مً  زدسض  21ا -أهـط   – احٌدُ    1ر
ّ   خّ كع وح   –  جُ و    1ر  .1171ا – 3ج/ – اوىُة اؼيابي ػٍط
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ى ًخ٣ضمهم خامٌل لىاء الّٗؼ ومىخطخي ؾ٠ُ الٓلماث بلى ؤ ٞا١ الىىع، و٧ل الىاؽ له جب٘، َو

ى ال ٌك٣ى  ى خا٦م الى٢ذ وؾلُان ظُىف الخّب وولي ٖهض الخىلُت والٗؼ٫، َو ال٣ضعة، َو

به ظلِؿه وال ٌُٛب ٖىه قهىصٍ وال ًخىاعي ٖىه خاله، وبهه ال مغمى ٞى١ مغماٍ وال وظىص 

ً قهىصٍ. ٖلى ؤن ٧ل َظٍ السجاًا الساع٢ت والٟاث٣ت، ٢ض ؤجم مً وظىصٍ و القهىص ؤْهغ م

ِ هاؾىجه ٞهى في الى٢ذ هٟؿه، ؤعضخي وؾماجي ٢ضسخي ُٚبي، له خّض ًيخهي 
ّ
ظمٗذ صازل خحز

بلُه وون٠ ًىدهغ ُٞه،)) وولىال ألن ٖالم املل٪ والخ٨مت ال ًٓهغ ُٞه شخيء مً ٖالم 

ُض الخهغ، لكاَض ؤَل ال٨ىن مً الُٛب وال٣ضعة، بال في ٢كغة الدجاب وبقاعة الغمؼ و٢

(.))
ً
 (0َظا لامغ عجبا

 

بطن ٞهى بوؿان ٦لّي ال٣ضعة ٧امل الهٟاث ٦شحر املىاَب، ال ًسً٘ ملا ًسً٘ له البكغ 

سً٘ له ٧ل شخيء، ٖلى ؤن ٧ل َظٍ املؼاًا ال جسغظه مً ٖالم البكغ وؤخ٩امهم  الٗاصًىن ٍو

م ٦ ٗت وؤخ٩ام الٟغاثٌ، ٞهى ٚع  ٌِٗل بحن الىاؽ، و ال مً ؾلُت الكَغ
ً
ماله ًب٣ى بوؿاها

ذ ًٖ 
ّ
ول٨ً هللا حٗالى ٦ّغمه به ٧ي ًخم٨ً مً خمل ما ؤهُِ به خمله، وهي لاماهت التي ٧ل

خملها الجبا٫، ٞإما ما ؾب٤ مً ط٦غ )بٌٗ( ٢ضعاجه وؤوناٞه ٚحر امل٣ٗىلت، ٞإجها مً 

ت ؤزغي، ٞإن ٖلُىا إلم٩اهاث الغوح التي جسغط ًٖ هُا١ ٞهم ال٣ٗى٫ وبؾدُٗابها. ومً ظه

ؤن ه٨ىن مخإ٦ضًً مً ؤن ؤي ط٦غ لهٟاث مً َظا ال٣بُل، ٞإن املٗجي بها ٖلى وظه 

 ؤزغي، وؾىاء 
ً
 وبم٩اقٟت ؤخُاها

ً
السهىم، َى الكُش ٖبض ال٣اصع طاجه، بخىعٍت ؤخُاها

ً له ٧الكُش عؾالن   ؤم مً ؤصخابه املٗانٍغ
ً
ؤنضع َظا الىن٠ مىه شسهُا

، الظي9الضمك٣ي)
ً
، ٞل٣ض قغب مً  ( مشال ٢ا٫ في ون٠ مجزلت الكُش ٖبض الغوخُت: هلل ّصٍع

ت ولاوـ وقاَض ؾٍغ بُٗٓم الغبىبُت وبظال٫  بداع ال٣ضؽ وظلـ ٖلى بؿاٍ املٗٞغ

ّب ٖلى  جي وظىصٍ ٖىض مٗاًىت م٣ام ال٣غاع َو اء، ٞو لاخضًت، ٞخالشخي ونٟه في قهىص ال٨بًر

بالخ٨م مً مٗاصن لاهىاع وبمتزط  عوخه وؿماث عوح لاػ٫، بال زجل وال وظل، ٞى٤ُ

 بالخُا 
ً
بؿىٍضاء ؾٍغ م٨ىىن لاؾغاع، ٞهى في الخًىع ناحي وفي الصخى ما حي،وا٢ٟا

 بالخسهُو باإل٦غام.)
ً
 باإلٞخ٣اع وم٣غبا

ً
 بالخىاي٘ مظلال

ً
 باإلطن والهٟا، مخ٩لما

ً
 (0مىبؿُا

 

م٨ىىا ؤن هالخٔ، مما ؾب٤، ؤن ون٠ )الضمك٣ي(م٣ام الكُش ٖبض ال ٣اصع، ٢ض ٍو

 ً ها الهىفي إلاؾالمي، ٞهى ٢ض جًمَّ اث الهىُٞت التي جًمجَّ بقخمل ٖلى ؤٚلب الىٍٓغ

ال٣ى٫ بىخضة الكهىص والٟىاء الكهىصي و٦ظل٪ الٟىاء الىظىصي والصخى ٢ض واملدى 

                                                 
يض  ابؼيثحن  ز أد يض  ا ُر ك س  اِيزض   جُلز مححي  اسًً  –محلس أمحن  احىوسخي   1ر  .191ا –ٍض
ي .  1ر ر والز  أو ًو  ام ولثن اه كلى ث ٍض
 .12ا –رهجة  ػط ض وملسن  هى ض  – ا ؼىى ز   1ر



 

 

197 

 

ظا بن ص٫َّ ٖلى شخيء، ٞإهه ًض٫ّ 111والبؿِ وال٣بٌ وال٣ٟغ والى٢غب والىنى٫  الا َو

ت، ب٨ىجها  ٖلى ٖم٤ الٗبٗض ال٨ٟغي  ٣ت ال٣اصٍع الظي بقخمل ٖلُه املىهج الهىفي للٍُغ

٣ت ٖمل وؾلى٥ٍ نىفي في الخُاة الٗامت، ٢بل ٧ل شخيء. ؾؿذ لخ٨ىن ٍَغ
ُ
٣ت ؤ  ٍَغ

 

، بلى ؤ٢صخى صعظاث الجهغ وإلاٞهاح وال٨ك٠ ًٖ لاؾغاع، وؤٖجي به ٦الم 
ً
زم هإحي ؤزحرا

ي عجبخه الغوخُت، بط ٣ًى٫: ٢لبي الكُش ٖبض ال٣اصع الظي ؤبان ُٞه ًٖ هٟؿه، وظهغ بمؿخى 

 ل٩ل واعص 
ً
ت ًٖ السل٤، مل٪ ٖلى باب الخ٤ ؾبداهه ؤْهٍغ ٢بلت في م٨ىىن ٖلم هللا، في ػاٍو

ٟاٍ الخ٤ 
ّ
٘ ٖلى ؤؾغاع السل٣ُت، هاْغا بلى وظىٍ ال٣لىب، ٢ض نى

ّ
مً ؤَل ػماوي، ٞهى ًُل

 ًى٣ل بلُه ما في اللىح املدٟىّ، وؾ
ً
ت ؤمىع ؤَل ًٖ عئٍت ؾىاٍ، ختى ناع لىخا م بلُه ؤػمَّ

ّ
ل

ٞه في ُٖائهم ومىٗهم، و٢ا٫ له بلؿان الُٛب: به٪ الُىم لضًىا م٨حن ؤمحن،  ػماهه ونغَّ

وؤ٢ٗضٍ م٘ ؤعواح ؤَل ال٣ُحن ٖلى ص٦ت بحن الضهُا وآلازغة، بحن السل٤ والسال٤ بحن الٓاَغ 

، وظه ًىٓغ به بلى الضهُا ووظه ًىٓغ به بلى آلازغة ووظه  والباًَ وظٗل له ؤعبٗت وظٍى

ىامله، ٞةطا ؤعاص به   في ؤعيه ٖو
ً
ًىٓغ به بلى السل٤ ووظه ًىٓغ به بلى السال٤، وَنّحَرٍ زلُٟت

 ٢لبه مً نىعة بلى نىعة ومً َُئت بلى َُئت ٞإَلٗه ٖلى زؼاثً لاؾغاع، ألهه مٟغص 
ً
ؤمغا

ظا هو ًٟصر ًٖ هٟؿه ؤ٦ثر م9املل٪ وهاثب ؤهبُاثه وؤمحن ممل٨خه في و٢خه.) ً ؤي ( َو

ى ًخًمً جمام البُان ًٖ مجزلت ال٣ُب ؤو الٛىر ؤو الكُش ال٩امل في ٢ىمه.  قغح َو

 

ومً زال٫ ما ؾب٤، ًدبحن لىا، ؤن الكُش ال٩امل، َى املخىخض واملخجغص، الظي ؤٕٞؼ ٢لبه 

اٍ هللا 
ّ
مً ٧ل ما َى ؾىي مىالٍ حٗالى، ؾىاء ؤ٧ان َظا الؿىي صهُا ؤم آزغة، والظي نٟ

ه مجهم بإن ظٗل ؤػّمت  حٗالى وبؾخسلهه
َّ
لىٟؿه وظٗل مىه باب عخمت بِىه وبحن زل٣ه وم٨ـى

ُئاث مخٗضصة. ٖلى ؤن  ٢لىبهم في ًضًه، زم ؤٖاهه ٖلى خمل جل٪ لاماهت بإن ظٗل له ٢ىًي َو

ما حّهمىا مً َظا جإ٦ُض ٖلى ط٦غ نٟاث الكُش ال٩امل، َى ؾُٗىا بلى بُان ؤن ٨ٞغة 

 الإلاوؿان ال٩امل ٖىض الكُش ٖبض 
ً
 جاما

ً
 (0.)٣اصع، ٧اهذ واضخت ويىخا

 

بن ٨ٞغة ال٨ما٫ بك٩ل ٖام، ؤو الخلم لاػلي لبلٙى ال٨ما٫ الغوحي والجؿمي وال٣ٗلي، ؤو 

ت  ش الخًاعاث البكٍغ  في جإٍع
ً
 مإلىٞا

ً
هُل السلىص ؤو بمخال٥ ال٣ضعاث الساع٢ت، ٌٗض ؤمغا

خلٟت مً الٗالم، َغ٢ه إلاوؿان مىظ ٢ضًم الؼمان وفي خًاعاث مخىىٖت وؤما٦ً مس

                                                 
 .12ا – زدسض هٌؼه  –ى ز  ا ؼى  1ر
د   خيط  1ر ة  ز  اُى ِة  اِيزٍض ٓحيع  ا ُر ك س اِيزض  إُ و ل ط زٌهىم  وؼين  اٖيم  أهـط الحٌظ  ت٘ى ضدٍة  اؼٍط

 .وميبلسهي 172ا
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(
ً
 ًىجىبُا

ً
( لىا٢٘ 9وبةؾخيؿار بؿُِ، ًم٨ً ال٣ى٫: بن َظا )الخلم( ًم٨ً ؤن ٌٗضَّ بو٩ٗاؾا

لت ؤما املىث 
ّ
ها٢و ٌٗخىعٍ الٓلم وال٣ٟغ وإلايُهاص مً ظهت، والكٗىع بالعجؼ والًا

ىا ًد٤ للؿاثل ؤن ًدؿإ٫  وؤمام الٓىاَغ الُبُُٗت وال٨ىهُت ال٣اَغة مً ظهت ؤزغي. َو

ل َظا ٖ ً مضي بعجباٍ َظا )الخلم(، ب٨ٟغة إلاوؿان ال٩امل ٖىض مخهىٞت إلاؾالم، َو

ت والىٟؿُت والاظخماُٖت لؤلو٫؟. و٢بل  لازحر ًم٨ً ؤن ًىضعط يمً هٟـ املغظُٗاث ال٨ٍٟغ

 ًٖ ماَُت الخهىٝ بك٩ل ٖام، مً ؤظل 
ً
إلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫، ال بّض مً ؤن وؿإ٫ ؤوال

 في بظابدىا ًٖ الؿاا٫ لاؾاؽ. ؤن هىُل٤ مً ؤعى نلبت

 

بن الؿاا٫ ًٖ ماَُت الخهىٝ، ٌٗجي ببخضاًء، البدض ًٖ خ٣ُ٣خه، ؤو باألخغي البدض 

ل بهه ْهغ ٦غص ٞٗل ججاٍ قٗىع إلاوؿان  ت َو ًٖ مؿٙى ْهىعٍ ٖلى الؿاخت ال٨ٍٟغ

بالعجؼ ًٖ بًجاص خل ملك٨الجه املؿخٗهُت؟ ؤم بهه ْهغ ب٨ىهه هاجج َبُعي لهغإ مؿخمغ 

بحن ؤٖغا١ وخًاعاث مسخلٟت، ٦ما ًظَب بلى طل٪ ؤٚلب عواص إلاؾدكغا١ مً الظًً 

ت   حهضٝ بلى جىٞحر ؤ٦بر ٢ضع مً الخٍغ
ً
 اظخماُٖا

ً
؟ ؤم بهه لِـ بال ج٨خال جىاولٍى َظا املىيٕى

 ( 2والخماًت ألٞغاصٍ ججاٍ إلايُهاص الاظخماعي والؿُاسخي؟.)

 

 
ً
وبةزخهاع ٞهل ًم٨ىىا ؤن هٟؿغ الجزوٕ الُبُعي للخهىٝ لضي إلاوؿان جٟؿحرا

، ٣ِٞ، ومً زم هبىبه وه٣ىىه ٦إي ؾلى٥ 
ً
 ؤو هٟؿُا

ً
 ؤو ؾُاؾُا

ً
 ؤو اظخماُٖا

ً
ا٢خهاصًا

ت ؤو اظخماُٖت مدضصة؟  ُت ؤو ٨ٍٞغ  بوؿاوي َبُعي له بعجباٍ مٗلىم بمغظُٗاث مٗٞغ

 

ض مً جىيُذ ال٣هض، ٞإه ه ًم٨ً جىؾُ٘ صاثغة إلاؾخٟهام، وطل٪ مً زال٫ ومً ؤظل مٍؼ

جىظُه ؾهامها ٧اٞت نىب الضًً بىظه ٖام. خُض وؿإ٫: ما َى ؤنل الجزوٕ بلى الخضًً 

ل ًم٨ىىا ؤن ه٨خٟي بةعظاٖه بلى جٟؿحراث ماصًت بدخت؟. ل٣ض حٗغى الضًً  لضي البكغ؟ َو

، ومىظ بضاًاث ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، بلى ٦شحر مً َظٍ املدا
ً
والث ) الٗلمُت ( في ٞٗال

ً، َل جمذ  الخٟؿحر، ل٨ً ًد٤ لىا ؤن وؿإ٫ وهدً صازل ؤؾىاع ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

ل جم  ؟ َو
ً
 مدضصا

ً
 ٖلمُا

ً
ا جٟؿحرا ل جمَّ جٟؿحَر  ٖلى ) ْاَغة( الضًً؟ َو

ً
الؿُُغة ٞٗال

الاؾخٛىاء ًٖ الضًً بٗض ؤن ًْ إلاوؿان ؤهه ٢ض ٖٝغ آلُاجه التي ٌٗمل ٖلى ؤؾاؾها؟ 

ٚحر اؾترؾا٫ م٘ َظٍ لاؾئلت، ٞةهه ًم٨ً الجىاب ًٖ ظمُٗها بالىٟي، ألن ظمُ٘  ومً

الخٟؿحراث املاصًت، ٧اهذ ٢ض ؤٟٚلذ ماَُت الضًً الخ٣ُ٣ُت، ؤو ظاهبه الغوحي ؤو الُٛبي 

                                                 
 مً حلُم   1ر

ً
 اُىثىبُي  ز  زلجى   خط ز جلجي  زٖين  اصي ال وحىز اهل و ز  صؼ   جلجي  زٖين  اصي ًحذلُه  وؼين دياُي

ُد  –أهى ق  اىِص و ا ط.  زىػىكة  اٌلؼٌُة   .218ا –رحنوت  –وطم كللي   اؼًى
 . 1982 -3غ – اس ض  ا ُظي   –ة مٌهىم   خٍط –ز. ك س    الطوي  ز ٓحيره  –ًصهم إلى هص   اطأي   3ر
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ت،  وبىاًء ٞى١ وظهت الىٓغ الٗلماهُت، ولِـ  و٦ىهه ُٞغة مٛغوؾت في ؤنل الىٟـ البكٍغ

 لها،
ً
 ؤو ه٨غاها

ً
 ال ٌٗجي الاهخ٣ام مىه ؤو  ججاوػا

ً
ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫: بن ٦ىن الضًً ُٚبا

 ٤ لى ٞو  لان، وؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى ٖو
ً
املؿاؽ بمكغوُٖت وظىصٍ، ٞل٣ض ؤنبذ زابخا

املُُٗاث الٗلمُت طاتها، بهه ًىظض بلى ظاهب خُاجىا املٗخاصة والؼازغة بالخاظاث املاصًت 

اث وال٣ىاهحن الٗلم ُت، ظاهب عوحيُّ زهب، ال ًم٨ً جسُُه صون والخٟؿحراث والىٍٓغ

 ومجخمٗاث، وبن الخىظه 
ً
بخضار قغر َاثل في الخىاػن املٟترى في خُاة البكغ، ؤٞغاصا

الش٣افي الٗام ٌكهض في الى٢ذ الخالي مداوالث ظاصة ومخٗضصة، جبغي بلى بخُاء ظىاهب في 

ي جل٪ الجىاهب التي ال ًم٨ً خُاة البكغ، حٗاٝع الٛغب ٖلى حؿمُتها    بـ ) الالم٣ٗى٫ ( وه

اث ال٣ٗل و٢ىاهِىه وؤخ٩امه.  ؤن جىًىي جدذ خ٨م هٍٓغ

 

ظٍ الخجغبت، مشلها في طل٪ مشل ؤي ٞٗالُت  ومً نلب الضًً جىبش٤ الخجغبت الهىُٞت، َو

بوؿاهُت جىظض ٖلى ؤعى الىا٢٘، جخإزغ ب٩ل الٗىامل املاصًت والاظخماُٖت، ول٨ً في الى٢ذ 

ظٍ هٟؿه، جب٣ى لها خ٣ُ٣ت ت بوؿاهُت، َو ها السانت بها وآلُاتها الظاجُت، و٦ىجها خاظت ٍُٞغ

، بلى ؤن 
ً
 ٢ىٍا

ً
الخجغبت، ُٞما لى جىٞغث لها الكغوٍ الالػمت، ٞةجها ؾخضٞ٘ باإلوؿان صٞٗا

ض مً الغقي الغوخـــي والؿمى لازالقي، ومً  ًلهب الجىاهب الغوخُت في صازله، مً ؤظل مٍؼ

ى ؤظل ؤن ًيخهغ ٖلى ٦شحر مً  الٗىاث٤ والدجب التي جدى٫ بِىه وبحن مبخٛاٍ الخ٣ُ٣ي، َو

حر م٣خهغ ٖلى ما ْهغ مً   بالٗاَٟت الهاص٢ت ٚو
ً
 مٟٗما

ً
 خُا

ً
الخ٣غب مً هللا حٗالى ج٣غبا

 الغؾىم والخغ٧اث ولا٢ىا٫.

    

ت إلاوؿان ال٩امل بؿٗحها الضاثب هدى  ومً نلب الخجغبت الهىُٞت في إلاؾالم، جىبش٤ هٍٓغ

بلٙى ال٨ما٫ املم٨ً، الظي ٌٗخ٣ض إلاوؿان الهىفي بن هللا حٗالى ٢ض ٚغؾه ُٞه، ول٨ً في 

ه بال٨شحر مً الدجب الٓلماهُت، ٧الٛغاثؼ والكهىاث. بن الهىفي في ؾُٗه 
ّ
الى٢ذ هٟؿه خٟ

ه، وال الجىاهب الخشِض لالهخه  ؤمام هاٍْغ
ً
اع ٖلى طاجه، ال ًً٘ الُبُٗت وؤخ٩امها زهما

ض مً ال٣غب   و٢بل ٧ل شخيء بلى َلب املٍؼ
ً
الاظخماُٖت ؤو الؿُاؾُت، وبهما َى حهضٝ ؤوال

اصة وؿبت املكا٧لت بحن َغفي املٗاصلت، وطل٪ مً زال٫ الخدلي  ٤ ٍػ والخب ملىالٍ، ًٖ ٍَغ

ض مً مدامض آلاصاب وم٩ اعم لازال١، ول٨ً م٘ يغوعة الخإ٦ُض: ؤن َظٍ الغئٍت باملٍؼ

لخ٣ُ٣ت الخهىٝ ال حٗجي بلٛاء الخإزحراث املاصًت والاظخماُٖت والىٟؿُت ٖلى نحروعة 

 وهدً هغي ؤن الخهىٝ املىلىص م٘ والصة إلاؾالم، 
ً
وخغ٦ت وهمى الٛغؽ الهىفي زهىنا

ٕغ وبك٩ل ملخىّ م٘ بضاًاث الاهخ٩اؽ ا ش إلاؾالمي. ٧ان ٢ض بػصَغ وجٖغ لخًاعي في الخإٍع

ض مً الًىء ٖلى الخٟؿحراث  ول٨ً مً ظاهب ؤزغ ٞةن َظا الغبِ، ًم٨ً ؤن ٌؿلِ املٍؼ

الغوخُت للخجغبت الهىُٞت، بط ًم٨ً ال٣ى٫: بن بخؿاؽ إلاوؿان ببضاًت الاجهُاع الاظخماعي 
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ملجخم٘ والؿُاسخي ًدضو به بلى ؤن ًًا٠ٖ مً مؿاولُاجه لازال٢ُت ججاٍ هٟؿه وججاٍ ا

 
ً
ً: ؤن إلاوؿان ًم٨ىه ؤن ٨ًىن في خا٫ ؤًٞل مما َى ٖلُه وؤًًا مً ؤظل ؤن ًشبذ آلازٍغ

ى جد٤ُ٣ الهلت الصخُدت التي جغبِ الٗبض  م بالهضٝ الخ٣ُ٣ي مً وظىصَم َو ل٩ي ًظ٦َغ

 ؤزغ بدُض ًهبذ بةم٩اهه ؤن ٌؿمى 
ً
بسال٣ه وبن َظٍ الهلت ٦ُٟلت بإن حُٗض إلاوؿان زل٣ا

 لٓغوٝ والٗىاث٤ التي ًسً٘ لها البكغ.      ٖلى ٦شحر مً ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س ًم كً أًٖيض )) ًلضخي  إسحن مً  اىيغ  ز كيزىي كلط  ٌلحِس رللحِس ت ام ٌؼيبلهيل ٍو

حطغ مٌيهُم ام ًىيُ هيل وضبلي ًلىت مً أحلهي  ! ام ًٌٕط ًي يل ٍو

ىن وهى ًؼطع اِ٘ى  ميم ك س  اِيزض   جُ و : "ه  يظكد   خّ ري خّ مي أحل  محلس أٔض

 .!"الخّ

  ! رىػيب    خّ

 !  ز ػبُ    خّ

ٍ كلى أال ثٖىن اسًه ػلؼة الٌهم جللى كلى ػلؼة  الِ   -  ًِـة  زجحلم  زؼلم ثحُى

 زىظ ؽ ريا طق" .. جوُِم  الِ  ًٌضخى إلى ثضخم  زذُلة   خط ًُةل و اوَط  ز هصًيهيت "

 ش 
ً
ملجى.. ثٌحٗ هص   اهصًيهيت رىعز   جلهىض  ًلًٕ أن ثِ٘ى ٔ  شخي  إن ي ال ثِ٘ى  ِئي

 ((..!وجؼحلم كِله تحن ثحلٌم ريزِسغل ٓو ن مهلة  زِسغ  ػٌي  حصو   الِ 
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 الساجمت

 

في صعاؾت الخهىٝ ٖلى الباخض في ههىنه ؤن ًىدبه بلى ؤن جغار املخهّىٞت ال ًم٨ً    

ذي  ٦ما َى في ٖاملىا الُىم اؾخئىاٞه ، ألهه ٦إي جغار آزغ نىٗه البكغ ًيخمي لؤل٤ٞ الخاٍع

ى مغآة الٗهغ الظي ج٨ىن ُٞه ، بط جغحؿم في َظا الترار ؤخىا٫ طل٪  الظي ولض ُٞه ، َو

٤ م٘ مغاٖاة عوح الٗهغ والخ٣ضم  الٗهغ ومسخل٠ مالبؿاجه ، ٞٗلُىا الىلىط بلُه بٞغ

 َحر الكٗبُت التي ؤله٣ذ ُٞه.والٟهم الؿلُم وإلابخٗاص ًٖ لاؾا الٗلمي والىؾُُت

 

بلحها ٞدؿب لم ج٨ً ٖٓمت إلامام الجُالوي ج٨مً في مباصت مشالُت مُل٣ت ، ٧ان ًضٖى    

غ املكا٧ل وبهما في ٞهمه الٗم٤ُ ملجخمٗه ، وللمجخم٘ إلاوؿاوي  بىظه ٖام ، وبصعا٦ه ظَى

ضٍ و٢ىاٖخه ال م َػ ، لم ٠٣ً ٩املت لاؾاؾُت الظي ٌٗاوي مجها طل٪ املجخم٘ ، ٞهى ٖلى ٚع

مى٠٢ الًض مً الخُاة ، بما حؿخىظبه مً ؾعي في ؾبُل الغػ١ وؾُُغة ٖلى ؤؾباب 

، بل ؤ٦ض ٖلى يغوعة الٗمل ، مً ؤظل ؤن ًً٘ إلاهان )الضهُا بحن ًضًه( ول٨ً م٘ الضهُا 

، وج٣ُ٘ ؤؾباب بجهاله باهلل ؾبداهه  مالخٓت ؤن ال جيخ٣ل بلى ٢لبه ٞخٟؿض طل٪ ال٣لب

ٍغ ومٗاهُه! َظا لٗمغي ٞهم لئلؾالموحٗالى ، و   ؾلُم وبصعا٥ ٖم٤ُ لجَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ   كلّى مس  اهىغ  زليِصط رياِظيًي كححليكُة 

 
ً
م كيز  َِّ ل

ُ
ُة  اتي ث ٔيهد   جسًلة  زلًط و اؼُيػُةل 

ٔيًة  ً ُمهُلًىي؛  ز 
ُ
رياحدىي ثللم زوًض  ضبًِؼيل إن ام ًٕ

ز  احدّىي كً  حلحَّ ػيبط مِيضبيت  زجحلليت  زؼللة. ٍو

 
ً
ُة  اطو  هيًة  احِلُس  ػ م  رحُِِة ٔىهه ٌلحِبُن مً ثٓع

ط اللِيبس و ا ليبط و ا ط ةم 
ُ
الخُي   وؼيهُةل رِىلي ًىـ

 .رىصٌهي وػيب  ا لىن ثلٗ  اويًةل واِؼد هيًيت  ز ش ت ي
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 ٢اثمت بإَم املهاصع واملغاظ٘

  

م -  ال٣غآن ال٨ٍغ

اث  .)ؤ( املسَُى

  

م( ،الُغاػ املظَب في قغح الباػ 0824َـ/0971لالىسخي،قهاب الضًً ؤبى الشىاء )ث -0

ت،ع٢م  .0412لاقهب ،مسُىٍ في امل٨خبه ال٣اصٍع

م(، بهجت لاؾغاع ، مسُىَت 0202َـ/702إلامام  الكُىىفي،ٖلي بً ًىؾ٠ )ث-9

ت جدذ الغ٢م   .0261امل٨خبت ال٣اصٍع

ت صاع 0202َـ/702إلامام  الكُىىفي، ٖلي بً ًىؾ٠)ث -2 م(، بهجت لاؾغاع ، مسَُى

اث جدذ الغ٢م   .2906املسَُى

حن،مسُىٍ في امل٨خبه 977َـ/676الىىوي، ًخي بً قٝغ )ث-4 م(، بؿخان الٗاٞع

ت،ع٢م  .929ال٣اصٍع

م(،)مً ٖلماء الضولت الٗشماهُت(، 0612َـ/0104الهغوي، ٖلي بً ؾلُان ال٣اعي)ث-2

ت الساَغ في جغظمت الكُش ٖبضا ت جدذ ع٢م هَؼ  .794ل٣اصع، مسُىَت امل٨خبت ال٣اصٍع

(،ٞالر هه٠ُ الدجُت ال٨ُالوي، قغح صًىان الؿُض الكُش  -0944ال٨ُالوي ) -6

 796ٖبضال٣اصع الجُالوي ، مسُىَت ٖىض املال٠ .

 ال٣اصعي )؟(،ْهحر الضًً ، الٟخذ املبحن ، مسُىٍ  مخي َال٫ الؿغخان.-7

 ُحن ،مسُىٍ  ؾالم الالىسخي.مال٠ مجهى٫ )؟(، ؤوؿاب الُالب -8

(،  مىا٢ب الكُش ٖبضال٣اصع ،م٨خبت ٢796ُب الضًً مىسخى بً مدمض الُىهُجي)هج-9

ت جدذ الغ٢م ) ( ، مهىعة الض٦خىع مخي َال٫ 9/407)لاؾ٨ىعٍا٫( بـإؾباهُا املدْٟى

 الؿغخان.

ت ع٢م  -01  . 2749الٗمغي،ؤبى الخؿً )(،املجضي في اليؿب ، مسُىٍ م٨خبت لاؾ٨ىضٍع

ت ظامٗت بغوؿخىن  -00 ال٨ُالوي )(، ٖالء الضًً ،جدٟت لابغاع ولىام٘ لابغاع ،مسَُى

 ،مهىعة الؿُض ٖبضالؿخاع َاقم ؾُٗض ال٨ُالوي )لىاء مهىضؽ مخ٣اٖض(

ضة الٛغاثب ،وسست ؾالم 749ابً الىعصي )ث  -09 ٍغ ضة العجاثب ٞو هج(،مسُىٍ زٍغ

 لالىسخي .

ت  في (،ؤنى٫ ال-0996ظىاص، مهُٟى  ) -02 ش ولاصب ،مسَُى مجلض و ؤٚلبها  94خاٍع

ت مسخهغ  اث هاصعة ،  لضي ولضٍ ظىاص مهُٟى ظىاص ،ومسَُى ه٣ىالث مً مسَُى
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لاوؿاب  وهي مل٪ الض٦خىع خؿحن ٖلي مدٟىّ . و٦خابه ، في الترار الٗغبي ،جد٤ُ٣ : 

الم ، بٛضاص ،  بضالخمُض الٗلىجي ، ميكىعاة وػاعة الٖا  0977مدمض ظمُل قلل ٖو

م( ،صعع الجىاَغ مً ٦الم الكُش ٖبضال٣اصع  0910َـ/ 297ابً الجىػي )ث -04.

ت هاصعة في بً٘ نٟداث ٖىض الٗالمت ؾالم لالىسخي ،م ،وط٦غ َظا ال٨خاب 2،مسَُى

ضان في جد٣ُ٣ه للضًىان ،م90ووز٣ه ، الخاصفي في ٢الثض الجىاَغ ،م ىؾ٠ ٍػ ،وصعع  40ٍو

 مهىعة ؾالم لالىسخي . 980الىع٢ت  289/8ال٣ٗىص ،مسُىٍ الاؾ٨ىعٍا٫ ، ع٢م

هج(، زالنت املٟازغ في مىا٢ب الكُش ٖبضال٣اصع ، 768الُاٞعي ،ابً اؾٗض  ث) -02

 مسُىٍ  ظامٗت بغوؿخىن ، مهىعة الؿُض ٖبضالؿخاع َاقم ؾُٗض ال٨ُالوي.

ض ٞٙغ مىه مالٟه  -06 ش ؤَل بٛضاص ،مسُىٍ ٍٞغ البٛضاصي ،ٖباؽ )(، هُل املغاص في جاٍع

ت مخي َال٫ الؿغخان.0222ٗبان ؾىتفي ق  ٌ ،مسَُى

 

 .)ب( املهاصعالٗغبُت

 

م( ، ال٩امل في 0918َـ /621ابً لازحر، مخي الضًً املباع٥ بً مدمض الجؼعي، )ث: -0

ش، ط  .0972،صاع ناصع، بحروث،  9الخاٍع

ىع في و٢اج٘ 0292َـ/921ابً بًاؽ، مدمض بً ؤخمض الخىٟي، )ث  -9 م( ، بضاج٘ الَؼ

 .0929الضَىع، جد٤ُ٣ مدمض مهُٟى، صاع ال٨خب، ال٣اَغة، 

م(، الىجىم 0469َـ/874ابً حٛغي بغصي، ظما٫ الضًً ؤبى املداؾً ًىؾ٠ )ث -2

، ال٣اَغة، ص.ث.  الؼاَغة في ؤزباع مهغ وال٣اَغة، صاع املٗاٝع

بت م(، الٟخاوي، امل٨خ 0297َـ/ 768ابً جُمُت، ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖبضالخلُم، )ث  -4

اى،   .0961الؿلُٟت، الٍغ

، 0م(، ٚاًت الجهاًت ،ط0499َـ/822ابً الجؼعي، ؤبى السحر مدمض بً مدمض )ث -2

 .0929ال٣اَغة،

 0910َـ/ 297ابً الجىػي، ظما٫ الضًً ؤبى الٟغط ٖبضالغخمً بً ٖلي بً مدمض )ث -6

ش امللى٥ ولامم، ٍ ٝ إلاؾالمي  ، ، مُبٗت خُضع آباص، صاثغة املٗاع 0م(، املىخٓم في جاٍع

0969. 

 822ابً حجغ، قهاب الضًً ؤبى الًٟل ؤخمض بً مدمض بً ٖلي الٗؿ٣الوي)ث -7

 .0999، مُبٗت خُضع آباص ،الهىض، 2م(، الضعع ال٩امىت، ط0449َـ/

م(، ظمهغة ؤوؿاب الٗغب، 0614َـ/426ابً خؼم، ؤبى مدمض ٖلي بً ؾُٗض لاهضلسخي) -8

، ال٣اَغة، جد٤ُ٣ ٖبض الؿالم مدمض َاعون، صاع   .0967املٗاٝع
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م(، 0989َـ/680ابً زل٩ان،ؤبىالٗباؽ قمـ الضًً ؤخمض بً مدمض بً ؤبي ب٨غ)ث -9

ُاث لاُٖان وؤهباء ؤبىاء الؼمان، جد٤ُ٣ بخؿان ٖباؽ، صاع الش٣اٞت، بحروث،   .0979ٞو

م(، املسخهغ املدخاط بلُه 0929َـ/627ابً الضبُثي، مدمض بً ؾُٗض بً مدمض)ث -01

ش بٛضاص ، اهخ٣اء الظَبي، جد٤ُ٣ مهُٟى ظىاص،مُبٗت املجم٘ الٗلمي الٗغاقي، مً جاٍع

 .0929بٛضاص ،

ً الضًً ؤبى الٟغط ٖبضالغخمً بً قهاب الضًً الخىبلي  -00 ابً عظب، ٍػ

 .0929، مُبٗت الخلبي،ال٣اَغة ،  9-0م( ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت،ط0299َـ/792)ث

م(، ج٨ملت ب٦ما٫ إلا٦ما٫، جد٤ُ٣، 0982َـ/ 681ابً الهابىوي، ظما٫ الضًً)ث -09

 .0927مهُٟى ظىاص، مُبٗت املجم٘ الٗلمي الٗغاقي ، بٛضاص، 

م(، الٟخىخاث امل٨ُت، جد٤ُ٣ ٖشمان 0941َـ/628ابً ٖغبي، مخي الضًً)ث -02

 .0994، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحروث، 6ًخي،ط

م( ، قظعاث الظَب في 0678َـ/ 0189ثابً الٗماص، ؤبى الٟالح ٖبض الخ٤ الخىبلي) -04

 .0999، م٨خبت امل٣ضسخي، ال٣اَغة ،  2-4ؤزباع مً طَب، ط

ش، 0997َـ/697ابً ال٩اػعووي، ْهحرالضًً ٖلي بً مدمض)ث -02 م(، مسخهغ الخاٍع

 .0971جد٤ُ٣ مهُٟى ظىاص، مُبٗت الخ٨ىمت، بٛضاص، 

 م(،0279َـ/774ابً ٦شحر، بؾماُٖل بً ٖمغ ؤبى الٟضاء ) -06

 .0968،مُبٗت الؿٗاصة، مهغ، 6البضاًت والجهاًت ، ط -ؤ

 .0979،م٨خبت صاع الترار، ال٣اَغة، 02جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم،ط -ب .

م(، الؿحرة 891َـ/ 908ابً َكام، ؤبى مدمض ٖبضاملل٪ ؤًىب الخمُضي)ث -07

 .0966، جد٤ُ٣ مدمض مخي الضًً ٖبضاملجُض، صاع ال٨ٟغ للُباٖت، بحروث، 2الىبىٍت،ط

م(، الغويخحن في 0969َـ/662ؤبى قامت، قهاب الضًً ؤبى مدمض ٖبضالغخمً )ث -08

ت للخإل٠ُ واليكغ، ال٣اَغة،   .0969ؤزباع الضولخحن، املاؾؿت املهٍغ

البٛضاصي، ؤبى الٟغط ٖبضالغخمً بً قهاب الضًً ؤخمض ًً عظب  -09

ضًت،ال٣اَغة، م(، طًل َب٣اث الخىابلت، مُبٗت الؿىت املدم0299َـ/792الخىبلي)ث

0929. 

م(، الٟغ١ بحن املظاَب، 0120َـ/499البٛضاصي، ؤبى مىهىع ٖبضال٣اَغ بً َاَغ)ث -91

 .0962صاع الجُل، بحروث، 

م(، ٢الثض الجىاَغ في مىا٢ب 0462َـ/962الخاصفي، مدمض بً ِٖسخى،)ث -90

 .0998ٖبضال٣اصع،صاع الباػ، ٞلىعٍضا، الىالًاث املخدضة لامغ ٨ًُت، 

م(، الٟغط بٗض الكضة،صاع 994َـ/284ىىدي،ؤبى ٖلي املدؿً بً ٖلي)الخ -99

 .0978ناصع،بحروث،
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الجُالوي، مخي الضًً ؤبى مدمض ٖبضال٣اصع بً ؤبي نالر مىسخى بً ٖبض  -92

 م(.0969َـ/ 260هللا)ث

 .0961ٞخىح الُٛب، مُبٗت الخلبي، ال٣اَغة،  -ا

٤ الخ٤، جد٤ُ٣ ٞغط جى٤ُٞ الىل-ب  0992، صاع ال٨ٟغ، بحروث،2ُض،طالٛىُت لُالبي ٍَغ

 .0997الٟخذ الغباوي والٌُٟ الغخماوي،صاع الجمُل،ؤملاهُا، -ط

 .9117جٟؿحر الجُالوي ،باٖخىاء ٞايل ظُالوي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،-ص

ضان،صاع  -ط الجُالوي،ٖبضال٣اصع،صًىان ٖبضال٣اصع الجُالوي،جد٤ُ٣ ًىؾ٠ ٍػ

 .0982الجُل،بحروث،

م(، ٦ك٠ الٓىىن،م٨خبت 0626َـ/0167زلُٟت، مهُٟى بً ٖبض هللا)ثخاجي  -94

 .0947بؾماُٖلُان، َهغان، 

الخمىي، ًا٢ىث ، قهاب الضًً ؤبى ٖبضهللا ًا٢ىث بً ٖبضهللا  -92

 .0926، بحروث، 2م(، معجم البلضان، ط0999َـ/696البٛضاصي،)ث

 (.م0247َـ/748الظَبي، قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان )ث -96

 .0986، 4، صاع الغؾالت للُباٖت، بحروث، 13،09ٍؾحر ؤٖالم الىبالء،ط -ؤ

 .0962الٗبر في زبر مً ٚبر، جد٤ُ٣ نالح الضًً املىجض، وػاعة إلاعقاص، ال٨ىٍذ،  -ب

،بٛضاص، -ط  .0920املسخهغ املدخاط بلُه، جد٤ُ٣ مهُٟى ظىاص، مُبٗت املٗاٝع

 م( .0791َـ/ 0912الؼبُضي، مدمض مغجطخى،)ث  -97

 .0981جاط الٗغوؽ في قغح ظىاَغ ال٣امىؽ، مُبٗت ال٨ىٍذ، ال٨ىٍذ ، -ؤ

،املُبٗت 0بجداٝ الؿٗاصة للمخ٣حن في قغح بخُاء ٖلىم الضًً، ط -ب

 .0926املل٨ُت،املٛغب،

م(، مغآة الؼمان، مُبٗت خُضع آباص، 0926َـ/624ؾبِ ابً الجىػي، ًىؾ٠)ث -98

 .0926الهىض،

اب بً ٖلي بً ٖبض ال٩افي )ث_ الؿب٩ي، جاط الضًً 99ٖ م(، َب٣اث 0269َـ /770بضالَى

 .0962الكاُٞٗت، مُبٗت ِٖسخى الخلبي، ال٣اَغة، 

م( ، ٖىاٝع 0024َـ /629الؿهغوعصي، ٖمغ بً مدمض بً ٖبضهللا الب٨غي)ث -21

، صاع ال٨خاب الٗغبي للُباٖت، بحروث ،   .0966املٗاٝع

ي، ظال٫ الضًً ٖبضالغخمً بً ؤبي  -20  م( .0212َـ /900ب٨غ)ثالؿَُى

ش السلٟاء، جد٤ُ٣ مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض، مُبٗت الاؾخ٣امت، ال٣اَغة،  -ا جاٍع

0924. 

 .0911،مُبٗت الخلبي،ال٣اَغة، 0خؿً املدايغة ،ط -ب
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م بً مدمض ،) -29 م(،٦خاب لاوؿاب  ، جد٤ُ٣ 0881َـ/216الؿمٗاوي، ٖبض ال٨ٍغ

ل، لُضن،  .0909مغظلُىر، مُبٗت بٍغ

، صاع 0م(، البضع الُال٘، ط0824َـ/ 0921الكى٧اوي، مدمض بً ٖلي بً مدمض)ث -22

 .0946ال٨خب للُباٖت، ال٣اَغة، 

غ،)ث -24  م( .909َـ/201الُبري، ؤبىظٟٗغ مدمض بً ظٍغ

ل آي ال٣غآن، ط-ؤ ، جد٤ُ٣ مدمض ؤخمض قا٦غ ، مُبٗت مهُٟى 2ظام٘ البُان في جإٍو

 .0978الخلبي، ال٣اَغة، 

ش لا  -ب صاع املٗاٝع  2-4،جد٤ُ٣ مدمض ؤبى الًٟل ابغاَُم، ط 0-2مم وامللى٥،طجاٍع

 .0978للُباٖت، ال٣اَغة، 

م(، بهجت لاؾغاع، جد٤ُ٣ ، ظما٫ الضًً 0202َـ/702الكُىىفي،ٖلي بً ًىؾ٠)ث -22

 .9100ٞالر ال٨ُالوي ،مُبٗت الخ٨ىمت ، الجؼاثغ، 

ت، ال٣اَغة، ال٣اصعي،ؤبى الٟٓغ ْهحر الضًً،)ث.م(، الٟخذ ا -26 ملبحن ، املُبٗت املغ٦ٍؼ

0888 . 

بي،ؤبى ٖبضهللا مدمض بً ؤخمض الاههاعي،)ث -27 م( ، الجام٘ ألخ٩ام 0979َـ /670ال٣َغ

 .0982، صاع بخُاء الترار الٗغبي ، بحروث، 2ال٣غًً،ط

ب ابً ؾُٗض،)ث -28 بي،ٍٖغ ش الُبري ، جد٤ُ٣ مدمض 970َـ/269ال٣َغ م( ، نلت جاٍع

 .0970ببغاَُم ، صاع املٗاٝع للُباٖت ، ال٣اَغة،ؤبى الًٟل 

 م(.0269َـ/764ال٨خبي،مدمض بً قا٦غ )ث - 29

ت 0-9ٞىاث الىُٞاث، ط -ؤ ، جد٤ُ٣ مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض، امل٨خبت الخجاٍع

 .0924للُباٖت، ال٣اَغة، 

ش، جد٤ُ٣ ُٞهل الؿامغ وهبُلت ٖبض املىٗم صاوص، صاع الغقض  -ب للُباٖت، ُٖىن الخىاٍع

 .0982بٛضاص، 

مدمض ٞااص ٖبضالباقي ، اللالا واملغظان ُٞما اج٤ٟ ٖلُه الكُسان)البساعي  -41

 .0989ومؿلم(، ، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث،

 

 .)ط( ٢اثمت املغاظ٘

 

ش مخهىٞت بٛضاص،م٨خبت الكغ١ الجضًض،بٛضاص، -0  .0988ببغاَُم،خبِب ظمُل،جاٍع

 .0996ع الصخابت للُب٘،با٦ؿخان،ب٢با٫،مدمض،صًىان ب٢با٫،صا -9

تبٛضاص،مُبٗت املجم٘ الٗلمي  -2 ظىاص،مهُٟى ، و ؤخمض ؾىؾت،زاَع

 .0929الٗغاقي،بٛضاص،
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 .0982الجُالوي، ٖبضالغػا١ ،الكُش ٖبضال٣اصعالجُالوي،صاع ال٣لم بحروث، -4

خدضة الجُالوي، ماظض، ٨َظا ْهغ نالح الضًً، املٗهض الٗالي إلاؾالمي  ، الىالًاث امل -2

 .0996لامغ ٨ًُت،

ش إلاؾالم الؿُاسخي،ط -6 ،م٨خبت الجهًت 4خؿً،خؿً ببغاَُم،جاٍع

ت،ال٣اَغة،  .0986املهٍغ

 .0992السًغي،الكُش مدمض،الضولت الٗباؾُت،صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث ، -7

،ٖماص ٖبض الؿالم. -8  عئٝو

ت،مُبٗت إلاعقاص،بٛضاص،-ا  .0970آلازاع السُُت في امل٨خبت ال٣اصٍع

 .0982مضاعؽ بٛضاص ، بٛضاص ، -ب

 .9119مٗالم بٛضاص في الٗهىع املخإزغة، بٛضاص ،-ط

ش إلاؾالمي   ،جغظمت ػ٧ي مدمض  -9 ػامباوع،معجم لاوؿاب ولاؾغ الخا٦مت في الخاٍع

 .0920خؿً،مُبٗت ٞااص لاو٫،ال٣اَغة ،

الم،ط -01  .0949،مُبٗت الجهًت،ال٣اَغة ،2الؼع٦لي،زحر الضًً،لٖا

الؿامغاجي، ٖبضهللا ؾلىم، ٖبضال٣اصع الجُالوي ٢ُب لاولُاء، مسُىٍ  مهىع  -00

 لضي الكُش ٠ُٟٖ الضًً ال٨ُالوي.

،م٨خبت  -09 الؿامغاجي،ًىوـ بً ابغاَُم،الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي، خُاجه و آزاٍع

 .0988الكغ١ الجضًض للُباٖت،بٛضاص،

 .0987لليكغ، ال٣اَغة ، الكغ٢اوي،خؿً،معجم الٟاّ الهىُٞت،صاع مسخاع  -02

ش إلاؾالمي   : جٟؿحر ظضًض ،صاع لاَلُت  -04 قٗبان،مدمض ٖبض الخي مدمض،الخاٍع

 .0982لليكغ،بحروث،

 .0992قىقي، ي٠ُ، الٗهغ إلاؾالمي  ، ال٨ىٍذ، -02

ٖاقىع،ؾُٗض ٖبضالٟخاح،مهغ في ٖهض املمالُ٪،صاع ال٨خب  -06

ت،ال٣اَغة،  .0966املهٍغ

، صاع م٨خبت الجهًت للُباٖت، 0،9،2ؤخمض، ال٣امىؽ إلاؾالمي  ، طُُٖت هللا،  -07

 .0976ال٣اَغة، 

 .0997ُٖٟٟي،ؤبى الٗال،الخهىٝ والشىعة الغوخُت في إلاؾالم،صاع ظامُٗىن ،مهغ، -08

ش،م٨خبت الجهًت  -09 ٖىان،مدمض ٖبض هللا،املٗاع٥ الخاؾمت في الخاٍع

ت،ال٣اَغة،  .0922املهٍغ

 .9111لضولت الٗباؾُت ،صاع الكغو١ ،الاعصن ،ٖمغ ، ٞاعو١ ، ا -91

ان امل٣ضؽ ، الضاع الٗغبُت لل٨خاب ، بحروث ،  -90  .9114الالمي ، ٖالء ، الؿَغ
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م،مىاَب الغخمً في جٟؿحر ال٣غآن،ط -99 ت 2املضعؽ،ٖبض ال٨ٍغ ،صاع الخٍغ

 .0997للُباٖت،بٛضاص،

لى، جٟؿحر ؾىعة الىىع، امل٨خبت إلاؾ -92  .0928المي  ة، ال٣اَغة،املىصوصي،ؤبى الٖا

ه، ال٨ىٍذ ، -94 ً، ٖالم املٗٞغ  .0980الىجاع، مدمض عظب، خ٩اًاث الكُاع والُٗاٍع

سُت و 0998قابي، بغوٞؿىعة ظا٧لحن، )-92 (.  ٖبضال٣اصع الجُالوي بحن الخ٣ُ٣ت الخاٍع

لاؾُىعة لاصبُت )جغظمت الض٦خىع خؿً سخلى٫(، مجلت الترار الٗغبي، مجلت ٞهلُت 

(، صمك٤. وسست ال٨تروهُت 71( ٧اهىن الشاوي )08ًٖ اجداص ال٨خاب الٗغب، الؿىت )جهضع 

ش   .9114/  9/  04َبٗذ بخاٍع

مدمض اع٦ىن،ال٨ٟغ إلاؾالمي   :ه٣ض واظتهاص ،جغظمت َاقم نالر ؛صاع الؿاقي،  -96

 .9119بحروث،

 .0991ظُِٗ ،َكام، في الؿحرة الىبىٍت، صاع الُلُٗت ،بحروث،  -97

 .9114ىن ، عقُض ، لاصًان واملظاَب في الٗغا١ ، صاع الجمل ، املاهُا ، السُ-98

ت بٛضاص  0928ظىاص، الض٦خىع مهُٟى، ؾىؾت، الض٦خىع ؤخمض )  -99 (. صلُل زاَع

، املجم٘ الٗلمي الٗغاقي، بٛضاص.
ً
 وخضًشا

ً
 املٟهل في زُِ بٛضاص ٢ضًما

 

 .)ص( الغؾاثل الجامُٗت

 

مخهىٞت بٛضاص في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي،عؾالت  الخل، ٖمغؾلُم ٖبضال٣اصع،-0

 .9119ماظؿخحر ،الجامٗه الاعصهُت،

ؾهُل، ظٟٗغ ناص١ ، ٖبضال٣اصع الجُالوي ومظَبه الهىفي، عؾالت ماظؿخحر ، ٧لُت  -9

 .0972صاع الٗلىم، ظامٗت ال٣اَغة،

َغوخت ال٣دُاوي، ؾُٗض، الكُش ٖبضال٣اصع ال٨ُالوي وآعاٍئ إلاٖخ٣اصًت والهىُٞت، ؤ -2

 .0997ص٦خىعاٍ ، ٧لُت الضٖىة، ظامٗت ؤم ال٣غي، ،

املهضاوي ،بًمان ٦ما٫ مهُٟى،ٖبضال٣اصعالجُالوي ؤصًًبا،عؾالت مجاظؿخحر،٧لُت -4

 .0996التربُت ابً عقض،ظامٗت بٛضاص،

ٖلُىي ،ظٟٗغ مىسخى،ٖبضال٣ضعالجُالوي والخهىٝ ،ؤَغوخت ص٦خىعاة ،٧لُت لاصآب -2

 .9119ظامٗت بٛضاص

َي ،ٖلي مدمىص ٖلي ،الضع الٟازغفي جغظمت الكُش ٖبضال٣اصع ،صعاؾت وجد٤ُ٣ البال -6

ش للضعاؾاث الٗلُا  )وسست 0999،ٖلي مدمىص ٖلي البالَي،عؾالت ماظؿخحر، مٗهض الخاٍع

 البالَي الصسهُت(.

ت،عؾالت ماظؿخحر،ظامٗت بحروث الٗغبُت،-7  .0996ماظض ٖغؾان ال٨ُالوي، وكإة ال٣اصٍع
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 ؾحرة الباخض :

 ظما٫ الضًً ٞالر ال٨ُالوي

 ب٣لم

 ؤ.ص.ببغاَُم زلُل الٗالٝ

ش الخضًض   ظامٗت املىنل–ؤؾخاط الخاٍع

 

ؼ ، ؤجاب٘ مىظ ٞترة َىٍلت ، وكاَاجه الٗلمُت، ولي مٗه ٖال٢ت جباص٫ ٖلمي       نض٤ً ٍٖؼ

م بً  .... َى ظما٫ الضًً بً ٞالر بً هه٠ُ بً ظاؾم بً ؤخمض الدجُت بً ٖبض ال٨ٍغ

م بً زمِـ بً ولي الضًً مدمض بً ٖشمان بً ًدحى بً خؿام الضًً بً هىع ٖبض الغخُ

ً الضًً ال٨بحر بً قمـ الضًً بً قٝغ الضًً بً مدمض  الضًً بً ولي الضًً بً ٍػ

ؼ بً الباػ لاقهب  الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي بً ؤبي نالر مىسخى بً  الهخا٥ بً ٖبضالٍٗؼ

املضوي بً صاوص ؤمحر م٨ت بً مىسخى الشاوي بً  ٖبضهللا الجُلي بً ًدحى الؼاَض بً مدمض

ٖبضهللا الهالر بً مىسخى الجىن بً ٖبضهللا املدٌ بً الخؿً املشجى بً الخؿً املجخبى 

بً اؾضهللا الٛالب ٖلي بً ؤبي َالب ٦غم هللا وظهه وعضخي هللا ٖجهم اظمٗحن،مً لاؾغة 

ت الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي(  .ال٨ُالهُت، طٍع

ش ،و ٢غاءة ال٨خب املخىىٖت ،جإزغ بىالضٍ 0979مً مىالُض  ، ومىظ َٟىلخه ؤول٘ بدب الخاٍع

ت وجظو١ –لاؾخاط    ٞالر الدجُت ال٨ُالوي  لاصًب والكاٖغ،وؤزظ ٖىه خب لاصب واملٗٞغ

ال٢ت ال٣غابت التي جغبُه بالٗالمت ؾالم ٖبىص لالىسخي  الكٗغ،وبد٨م وكإجه في السالو ٖو

وجغازه ،واَخم مىظ بىا٦حر خُاجه الٗلمُت بالترار ال٣اصعي  ،حٗٝغ بالٗالمت مهُٟى ظىاص

ٗض هٟؿه مً جالمُظ لاؾخاط   الض٦خىع ٖماص ٖبض الؿالم  والظي باث جسههه الض٤ُ٢،َو

ـ في الخٗلُم الابخضاجي واملخىؾِ والشاهىي ، ٦ما  سُت،ماعؽ الخضَع عئٝو ومضعؾخه الخاٍع

ت وا جداص املاعزحن الٗغب وظامٗاث ال٣اصؾُت خايغ في ظامٗت بٛضاص والجامٗت املؿدىهٍغ

 والبهغة وواؾِ

ش مً ٧لُت التربُت  ظامٗت بٛضاص . -ابً عقض -خهل ٖلى قهاصة الب٩الىعٍىؽ في الخاٍع

ت مً مٗهض املٗلمحنها٫ قهاصة )صبلىم ٦ما   .(في اللٛت الاه٩لحًز

ىعاٍ( لم ٠٣ً ٖىض َظا الخض ، بل ٚظ الؿحر ، وؤ٦مل صعاؾخه وخهل ٖلى قهاصة )ص٦خ

ش إلاؾالمي ش  ٞلؿٟت في الخاٍع سُت اهخمى بلى" مٗهض الخاٍع ش والضعاؾاث الخاٍع . ولخبه الخاٍع

الٗغبي والترار الٗلمي للضعاؾاث الٗلُا الخاب٘ الجداص املاعزحن الٗغب ببٛضاص " ، وخهل 

ش والخًاعة الٗغبُت إلاؾالمُت. خهل ٖلى ل٣ب "باخض  ٖلى قهاصة ماظؿخحر آصاب في الخاٍع

اث ؾىتٖ ش والىزاث٤ واملسَُى  . 0998لمي" مً مغ٦ؼ صعاؾاث الخاٍع

ًى الهُئت الٗغبُت ل٨خابت 0996والض٦خىع ال٨ُالوي ًٖى اجداص املاعزحن الٗغب        ٖو
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ش لاوؿاب  حن في الٗغا١ 0998جاٍع ًى ظمُٗت املاعزحن والازاٍع (  0992ٖو ًى )قٝغ ٖو

ت املٛغب مغ٦ؼ صعاؾاث إلامام  ٖبضال٣اصع الجُالوي . مكٝغ 0997لجىت الضعاؾاث ال٣اصٍع

ت  ش ولاوؿاب ال٣اصٍع  . 9100املخسهو بالترار والخاٍع

 

ت مً املجم٘ الٗلمي الٗغاقي والهُئت الٗغبُت  ٦0996غم بالٗضًض مً الكهاصاث الخ٣ضًٍغ

ش لاوؿاب   ا 0999وظامٗت بٛضاص 0997،والهُئت الٗامت لالزاع 9111ل٨خابت جاٍع حَر  .ٚو

ت اَخم بخا ش لاوؿاب  وقٛل هٟؿه بهظا اللىن املهم مً الضعاؾاث التي جدخاط بلى مٗٞغ ٍع

بإمىع ٦شحرة .و٢ض ؤظحز في مجا٫ صعاؾت وجض٤ُ٢ لاوؿاب  مً زلت مً لاؾاجظة الٗغا٢ُحن 

املٗغوٞحن ؤمشا٫ الض٦خىع ٖماص ٖبضالؿالم عئٝو ولاؾخاط    ؾالم ٖبىص لالىسخي ولاؾخاط    

الٗباسخي ولاؾخاط    الكُش زلُل الضلُمي ولاؾخاط    ظما٫ الغاوي  ، اللىاء ؤخمض زًغ 

م مدمض املضعؽ الم ٧ل مً الكُش الٗالمت ٖبض ال٨ٍغ ٟسغ بإهه خًغ صعوؽ للٗلماء لٖا -ٍو

والٗالمت الض٦خىع خؿحن ٖلي مدٟىّ والٗالمت الض٦خىع ٖلي الىعصي -مٟتي الضًاع الٗغا٢ُت

لٗالمت نالر ؤخمض الٗلي والٗالمت ٖبضالغػا١ الخؿجي وا-و الٗالمت الض٦خىع خؿحن ؤمحن

م ٦ما ؤن لضًه الٗضًض مً البدىر والضعاؾاث وال٨خب .مً ٦خبه امليكىعة :٦خاب  حَر ٚو

جٟؿحر ظضًض مغاظٗت لاؾخاط    الكاٖغ ٞالر الدجُت ال٨ُالوي -إلامام  ٖبضال٣اصع الجُالوي 

سُت .و٦خاب الكُش ٖب9119،م٨خبت املهُٟى ، ال٣اَغة ، ضال٣اصع ال٨ُالوي عئٍت جاٍع

 –مٗانغة ج٣ضًم الض٦خىع ٖماص ٖبض الؿالم عئٝو ،ماؾؿت مهغ مغجطخى لل٨خاب الٗغاقي 

ى باألنل عؾالت باقغاٝ الض٦خىعة ل٣اء الُاجي والض٦خىع عئٝو و٦خاب " 9100بٛضاص  . َو

ن ؤمحن بهجت لاؾغاع ومٗضن لاهىاع للكُىىفي ، صعاؾت وجد٤ُ٣ " ،ج٣ضًم الض٦خىع خؿح

.و٦خاب " ؤنى٫  9100وكغ ٖلى ه٣ٟت الؿُض ؤخمض ال٨ُالوي ،الجؼاثغ–قُش املاعزحن 

ش إلاؾالمي   " ،مغاظٗت الض٦خىع خؿحن ٖلي مدٟىّ )مسُىٍ(  .و٦خاب " 0999الخاٍع

جى٣ُداث صعاؾت جدلُلُت ليؿب إلامام  ٖبضال٣اصع الجُالوي" ، مغاظٗت الض٦خىع ٖبضال٣اصع 

تاملٗايُضي )وكغ مدضوص ت في امل٨خبت ال٣اصٍع . و٦خاب" صعاؾاث 0996( مىه وسست مدْٟى

ش لاوعبي" ، ج٣ضًم الض٦خىع٦ما٫ مٓهغ ؤخمض )مٗض لليكغ( و٦خاب ،الغخالث  في الخاٍع

ى باألنل ؤَغوخخه للض٦خىعاة )مٗض  سُت َو والغخالت في الٗهغ الٗباسخي : صعاؾت جاٍع

ش الٗشماوي جٟؿحر ظضًض ج٣ .لليكغ( ، ضًم الض٦خىع ٖماص ٖبض الؿالم عئٝو و٦خاب الخاٍع

ش إلاؾالمي   عئٍت مٗانغة  ج٣ضًم الض٦خىع نالر ؤخمض الٗلي و٦خاب  و٦خاب الخاٍع

ا. حَر ش الٟلؿٟت إلاؾالمُتٚو  الاؾدكغا١ و٦خاب املضزل في جاٍع

جٟؿحر ظضًض في مجلت  -ومً بدىزه وصعاؾاجه :ٖغى ٦خاب إلامام  ٖبضال٣اصع الجُالوي 

غ ٨ٞ9119غ خغ  ضة .ٖو ت مهجت البهجت ومذجت اللهجت )٦خاب( ميكىعة في ظٍغ ى مسَُى

ضة الهباح 9112الهباح  ت هاصعة ًٖ ال٨ُالوي ظٍغ .وم٣الت مهُٟى ظىاص ومسَُى
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ضة الٗغا١ 9116 .وم٣الت 9119. وم٣الت عقُض ٖالي ال٨ُالوي ابً صًةلى املكىعة في ظٍغ

ضة الٗغا١  وم٣الت" الكغ١ لاوؾِ وؤنل .9119امل٣ضاصًت ؤنل الدؿمُت امليكىعة في ظٍغ

.وم٣الت ًٖ " بغاٚماجُت 9119الدؿمُت" امليكىعة في مجلت ٧لُت لاصآب ظامٗت ٖحن قمـ 

.وم٣الت ًٖ "الكُش ٖبضال٣اصع 9119الؿُض ٖبضالغخمً ال٨ُالوي الى٣ُب "،مجلت ٨ٞغ خغ

ال٨ُالوي: ظُالن الٗغا١ ال ظُالن َبرؾخان،مجلت ٧لُت لاصآب ظامٗت ٖحن قمـ 

. و"املاعر 9101صعاؾت في وؿبت الخٟؿحر للمال٠، مجلت عئي  –.وجٟؿحر الجُالوي 9119

 .9101صعاؾت في عئٍخه للؿحرة الىبىٍت " ، مجلت عئي  –َكام ظُِٗ 

 

َظا ًٞال ًٖ ٖكغاث امل٣االث امليكىعة ٖلى قب٨ت إلاهترهذ ويمً مىا٢٘ ٦شحرة ومً 

اث ،ًٖ ٖهغ الغؾالت  اث التي ٦خبها مىيٖى هىع الغاقضًً ولامىٍحن املىيٖى ٖو

والٗباؾُحن والٗشماهُحن والٗهغ الخضًض واملٗانغ والصسهُاث الٗغبُت 

وإلاؾالمُتوبٌٗ الصسهُاث الٛغبُت ،مشل م٣االث جضوع خى٫ الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي 

ش الٗغبي إلاؾالمي  ، و ببان بً ٖشمان  خه في الٗالم ،وؤَمُت زىعة الخؿحن في الخاٍع وطٍع

اعي، وإلامام  ؤبى مضًً ،وإلامام  البساعي  املاعر املب٨غ،وإلامام  الٛؼالي، وإلامام  الٞغ

٣ت  ٠ الب٣ٗىبي،الامحن واملإمىن وامل٩ُاٞلُت ،والٍُغ ،والكُش ابً جُمُت و٢ىمُخه، والكٍغ

ت املب٨غة ،و مٗجى الباػ لاقهب ،و الترار الهىفي  ـ  –ال٣اصٍع صعاؾت ؤولُت وإلامام  ؤبى بصَع

ىال٦ى زان، وجُمىعلى٪، والضولت الٟاَمُت وزلٟاءَا، الب٣ٗى  بي، واملٛى٫، وظى٨حز زان، َو

ت الٗغا٢ُت،  وبٛضاص، وؾمغ٢ىض، و٧ابى٫، وصلهي، وامل٣ضاصًت ؤنل الدؿمُت، والىانٍغ

ت الٗغا٢ُت، وا٫ بابان، وا٫ الؿٗضون، ومدمض الٟاجذ  ٍؼ والهىٍغة الٗغا٢ُت، والٍٗؼ

بض الخمُض الشاوي، والكغ١ لاوؾِ ،وامل٨ىا ٧اعجا، ،وؾلُمان ال٣اهىوي ،ومغاص الغ  اب٘، ٖو

م ٢اؾم ،والخبىبي الكاٖغ  بض ال٨ٍغ بضال٣اصع الجؼاثغي، وظما٫ الضًً لاٞٛاوي ،ٖو ٖو

ش لاؾغة  ً جاٍع وإلامام، والؿُض مدمض با٢غ الهضع، واملاعر الضعوبي وظهىصٍ في جضٍو

يؿاوـ ،ومترهُ ت في الٗهض الٗشماوي، والٍغ خلغ، وم٩ُاٞللي ال٣اصٍع ش، وبؿماع٥، َو

وامل٩ُاٞلُت، وووؿخىن حكغقل، وظان ظا٥ عوؾى ،والشىعة الٟغوؿُت، ولىَـ الغاب٘ ٖكغ 

،ولىَـ الؿاصؽ ٖكغ، وماعي ؤهُىاهِذ ،وهابلُىن لاو٫ ،وهابلُىن الشالض، و٢غاءة في 

للماعر زُىة بلى إلامام  زُىجان بلى الىعاء، وجلسُو ٦خاب ٢هت الٟلؿٟت -لُىحن-٦خاب

غ، وال٣غوٍحن، وبضع قا٦غ الؿُاب، و" الهغإ الؿُاسخي  ل صًىعاهذ، وجاط مدل ،ولاَػ ٍو

 . " هجغان همىطًظا-والضًجي في الُمً ٢بل إلاؾالم  

ش في الٗغا١ مجهم لاؾاجظة الض٧اجغة        ش ٖلى ؤًضي الٗضًض مً ؤؾاجظة الخاٍع صعؽ الخاٍع

بضال٣اصع  ٖماص ٖبض الؿالم عئٝو و٦ما٫ مٓهغ ؤخمض بضالغػا١ لاهباعي ٖو اعو١ ٖمغ ،ٖو ٞو

٣ٓان  بضال٣اصع الكُسلي وظٟٗغ ٖباؽ خمُضي ٍو املٗايُضي وزاق٘ املٗايُضي ٖو
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بض  اقم ًدحى املالح ٖو ؾٗضون الٗامغ وخمضان ال٨بِسخي و٢دُان ٖبض الؿخاع الخضًثي َو

ضي ومدمض ؤخمض الصخا بض لامحر لامحر ال٩ٗام وناص١ ًاؾحن الخلى ومُٟض ٧انض الٍؼ ط ٖو

اع١ هاٞ٘ الخمضاوي  ُب وزًحر الجمُلي َو اعو١ ٖباؽ َو بض الجباع هاجي ٞو ص٦ؿً ٖو

ومدمض ظاؾم املكهضاوي ومدمض ًا٢غ الخؿُجي ومؼاخم ٖلي ٖكِل البٗاط وهاٌَ 

 .ٖبضالغػا١ ال٣ِسخي ومخي َال٫ الؿغخان

ش الٌٗٝغ الُىم ولامـ والٛض وبهما َى جه       غ الخُاة ًمطخي بلى لاظل مً آعاءٍ" ؤن الخاٍع

ش مٗانغ ،وٗم له ج٣ؿُماث ٖلمُت،  ش ٧له جاٍع املًغوب الظي ٢ضٍع ٖالم الُٛىب، ٞالخاٍع

ؿدىض في َظا الغؤي ٖلى  لُىا ؤن وؿخٟاص مىه في خُاجىا ٧لها َو ول٨ىه ٌِٗل مٗىا وحهمىا ٖو

ش زحر مً الخجاعب ،وان ازخُاع ؾىت بُٗجها ؤو خضر بظاجه  لخدضًض جهاًت ؤن اؾخ٣غاء الخاٍع

ش ؤو بضاًت ٖهغ آزغ ،ًبضو ، امغا بُٗضا ًٖ الخ٣ُ٣ت والىا٢٘ الن  ٖهغ مً ٖهىع الخاٍع

ذي ًمخاػ صاثما بالخضعط والاؾخمغاع وجضازل خل٣اجه بًٗها ببٌٗ ، وان و٢اج٘  الخُىع الخاٍع

ها ْاَغ ٞى١ املاء ، و٦خلتها الغثِؿُت جدذ ؾُده ومً  ش ال٨بري ٖاثماث ظلُض َٞغ الخاٍع

ش  ما١،والٟغ١ بُيىا وبحن الٛغب اهىا وِٗل في الخاٍع ض اؾخ٨كاٞها ٖلُه ؤن ٌٛىم في لٖا ًٍغ

٤ إلاوؿاهُت بلى  ش َى ٍَغ ؿخٛلىهه لخد٤ُ٣ مهالخهم،و الخاٍع م ًٟهمىهه َو ٣ِٞ َو

الخًاعة، ألهه يىء ًىحر املاضخي لغئٍت الخايغ و املؿخ٣بل ، ٞجظوع ؤهٓمخىا الؿُاؾُت 

 ."اُٖت والضًيُت والٗلمُت ،جمخض ٖم٣ُا في جغبت لاظُا٫ املايُت.،والا٢خهاصًت والاظخم
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٣ــــــــــــاث  مٞغ
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سُت  ٣ُت بجامٗت ب٨حن٧لمت الباخض في مٗهض الضعاؾاث الخاٍع الهحن  -الٗغبُت والاٍٞغ

ت في ؤهدكاع /ؤؾـ  الٟلؿٟت الهىُٞت ٖىض الكُش ٖبضال٣اصع ال٨ُالوي وصوع مضعؾخه ال٨ٍٟغ

 إلاؾالم في الكغ١ لا٢صخى.
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٧لمتي في املاجمغ الٗلمي لجامٗت بغوهاي صاع الؿالم بمضًىت بىضع ؾغي بُٛىان ٖانمت 

ش الخهىٝ ال٣اصعي في ؤعزبُل املالًى وصوع ؾلُىت بغوهاي  "و٧اهذ ٧لمتي بٗىىان "  جاٍع

٠ باإلؾالم " . ٍٗغ
ّ
 الخجاع البٛضاصًحن في الخ
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